Protección de datos

De acordo co establecido no "Aviso Legal" desta Web e na Lei Orgánica
15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en
adelante,LOPD), o Usuario que facilite datos de carácter persoal a través desta
páxina Web queda informado e consente a incorporación dos devanditos datos aos
ficheiros de ad cordis para o seu tratamento co obxecto de contactar co remitente
da información, dar resposta á súa petición ou consulta e facer un seguimento
posterior. En caso de facilitarse datos de terceiros, é responsabilidade do usuario
terlles informado previamente de todo o disposto nesta cláusula e obter o seu
consentimento.
O Usuario é responsable de que a información que proporcione a través desta
Web sexa cierta. A estes efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os
datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información
facilitada, de tal forma que responda á súa situación real. O Usuario será responsable
das informacións falsas ou inexactas que proporcione e dos prexuízos que iso
cause a ad cordis ou a terceiros.
Adcordis garante a seguridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal
que lle sexan facilitados.
A tal fin, ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa
que son necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non
autorizados, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007, de 21 de
decembro, de desenvolvemento da LOPD.
De conformidad co disposto na LOPD, ad cordis infórmalle da posibilidade
de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante
solicitude escrita e asinada na que se conteña a seguinte información: nome,
apelidos, domicilio para os efectos de notificacións, fotocopia do DNI ou Pasaporte, e
petición en que se concreta a solicitude. O escrito deberá remitirse á seguinte
dirección:
Pintor Mendoza 24, 3ºC
13300 Valdepeñas
ou na dirección electrónica adcordis@adcordis.com

