
 
NOTA LEGAL 
 
Per donar compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de “Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)”, a continuació s’indiquen 
les dades d’informació general del portal www.floralbi.com: 
 

FLORALBI, S.A. 
CIF A08868333 
Domicili social: C/ Rois de Corella, 1  
08205 – Sabadell (BARCELONA) 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 5.588 – Llibre: 4.888, Secció 2ª, 
Foli: 026 - Fulla: 65.320 - Inscripció 1ª 

 
L’ús d’aquesta web pressuposa el coneixement de que hi han informacions, fotografies, 
gràfics i altres materials i que aquest contingut es propietat intel·lectual de FLORALBI, S.A., 
o que ha estat objecte de llicenciament o cessió per subministradors de continguts 
independents. L’usuari d’aquesta web està d’acord i coneix que FLORALBI, S.A. permet 
l’accés al contingut, però que a la seva vegada es troba protegit per les llis de propietat 
intel·lectual i industrial. 
 
POLITICA DE PRIVACITAT I  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL 
 
FLORALBI, S.A. garanteix que compleix amb la legislació vigent en matèria de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 
 
FLORALBI, S. a. manifesta que ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir 
els nivells de seguretat exigits per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, 
confidencialitat i integritat en el tractament automatitzat de dades personals. 
 
En compliment de lo establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter personal (?LOPD?), FLORALBI, S.A. informa que amb la 
complementació del formulari de contacte les seves dades personals quedaran incorporades 
als nostres fitxers i seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la 
LOPD. La finalitat del tractament és portar a terme l'adequada gestió de la nostra empresa, 
comerç a l'engròs de flor i planta artificial.  
 
FLORALBI, S. a. els informa a més, que aquests fitxers amb dades personals són titularitat 
de FLORALBI, S. a. i han estat degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 
 
FLORALBI, S. a. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la 
informació de les dades personals que té a la seva disposició i a no cedir-la a tercers. 
 
Vostè podrà, si ho desitja, exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en 
els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a la següent adreça: 
 
 

FLORALBI, S.A. 
c/ Rois de Corella, 1 
08205 – Sabadell (BARCELONA) 
Tel/Fax: 93 711 70 00 / 93 711 71 62 
Mail: info@floralbi.com 


