
Mas Padrós de Collsuspina. Turisme rural. 

Avís legal i política de privadesa 
A continuació, s'ofereix informació addicional i ampliada respecte dels 
mètodes de tractament específics, realitzats per Mas Padrós, a través del seu 
lloc web:  

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable del tractament 

Identitat: Albert Ciuró Torras 

NIF: 77292263-G 

Adreça Postal: C/ Camp de Futbol 19 

Telèfon: 609154707 

Correu electrònic: maspadros@gmail.com 

Finalitat del tractament de les dades i conservació.

Mas Padrós tractarà les seves dades personals per a: 

- Poder respondre a la seva consulta o petició d'informació.  

Una vegada complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament 
de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les 
necessàries per poder fer reclamacions o donar compliment a les 
normatives aplicables. 

Legitimació per al tractament 

La base legal que ens autoritza per el tractament de les seves dades és el 
consentiment prestat per vostè en el moment en què es posa en contacte 
amb nosaltres per via telemàtica. 

Destinataris de les seves dades 

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte a les empreses del 
grup per a gestió interna administrativa i en cas d'obligació legal. 
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Drets de l'interessat 

Com a usuari de Mas Padrós, tindrà dret a: 

Accedir, rectificar, oposar-se al tractament o sol·licitar la supressió de les 
seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la 
finalitat que van ser recollides. Portabilitat de les dades o a limitar el 
tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries 
per a l'exercici de reclamacions. 

Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. 

Per procedir a l'exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb 
nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic 
maspadros@gmail.com, o si considera que els seus drets han estat vulnerats 
podrà posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(www.aepd.es). 

AVÍS LEGAL 

Informació del titular 

Albert Ciuró Torras és el titular del domini  www.maspadros.com   amb  
NIF: 77292263-G, domiciliat al carrer Camp de Futbol núm. 19.  El correu 
electrònic d´ATENCIÓ AL CLIENT és maspadros@gmail.com. 

Qualsevol ús d´aquesta web implica l´acceptació de totes les condicions 
incloses en aquests text i altres  documents legals; la submissió a la 
legislació espanyola i  renunciant expressament  a qualsevol altre  fur.

Garanties i responsabilitats

Mas Padrós, a través de la seva pàgina web ofereix  informació  i serveis 
sense garantia expressa o implícita de la seva exactitud o integritat.

L´usuari que accedeix al web reconeix i  accepta voluntària i 
expressament la responsabilitat de l´ús d´aquesta pàgina i es compromet a 
no fer cap acte que pugui infringir la llei  o les condiciones establertes en 
aquests termes legals, en el seu cas podrà comportar les corresponents 
responsabilitats legals establertes.

Mas Padrós es reserva el dret efectuar en qualsevol moment i sense 
necessitat d´avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la 
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informació mostrada a la web. 

Mas Padrós no pot garantir l´inexistència d´interrupcions o errors en l´accés 
a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de 
possibles problemes tècnics que es puguin produir durant la connexió a 
Internet.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts inclosos a la web  (texts, continguts, audiovisuals, codis 
de les fonts, dissenys gràfics, signes, logos, marques, bases de dades, 
programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements o 
continguts necessaris per el seu funcionament) son propietat del titular de la 
mateixa.

Qualsevol us no autoritzat d´aquests continguts es considerarà un 
incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i  pot tenir 
conseqüències legals.

La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicencia o 
cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual.

Privacitat

Mas Padrós garanteix la confidencialitat de les dades personals que vostè ha 
deixat a la nostra plataforma i l´aplicació de les mesures de seguretat 
establertes per la normativa. 
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