FORMULARIOS
Sus datos personales se incluirán a nuestro fichero (temporal) automatizado, de conformidad
con lo dispuesto a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a fin y efecto,
de poder servirles la información que nos solicitan mediante esta vía.
En el período de tiempo que transcurre entre su solicitud y nuestra respuesta, si lo desea,
podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
datos, comunicándolo a la dirección de correo electrónico info@radiostock.cat o bién a la
dirección postal Radio Stock, S.L. C/ Lleida 31F (PAE OSONA) 08500 Vic (Barcelona).

AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo que dispone la Ley 34/2002 del 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, se facilitan los siguientes datos relacionadas con
esta página:
El titular de este sitio web es Radio Stock, S.L., con domicilio en Antiga C/ Lleida 31F (PAE
OSONA) 08500 Vic (Barcelona) y CIF B-59379339. Podrá dirigirse al departamento de atención
al cliente de Reset Comunicaciones, S.L. mediante correo ordinario, correo electrónico a través
de la dirección info@radiostock.cat o en el teléfono 938854166.
Radio Stock, S.L. pone a su disposición la información sobre sus actividades, productos y
servicios a través de este sitio web.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad industrial e intelectual. El acceso a los
contenidos del sitio web no implica concesión de licencia de uso de los derechos indicados y,
excepto autorización expresa de sus titulares, queda prohibida su reproducción, modificación,
distribución o comunicación pública de acuerdo con la legislación española vigente.
Radio Stock, S.L., no se responsabiliza, ni garantiza que la información de su sitio web sea
completa, exacta y que esté totalmente actualizada. Radio Stock, S.L. no responderá de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan causarse a quien haya accedido y
utilizado los contenidos de su sitio web o de otros a los que se haya dirigido desde el mismo.
PROTECCIÓN DE DATOS
Al efecto de lo que se dispone a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y otra Normativa de desarrollo, le informamos que el ingreso de sus datos de carácter
personal supone el consentimiento para que sean incorporados a un fichero del cuál es
responsable esta empresa, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de
Datos, con la finalidad de proceder a su alta como cliente y, de esta forma, poder beneficiarse
de las ventajas ofrecidas. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al trato de sus datos, que podrá ejercer gratuitamente
mediante la remisión de una comunicación por escrito a Radio Stock, S.L., C/ Lleida 31F (PAE
OSONA) 08500 Vic (Barcelona), teniendo que incluir su nombre, apellidos, fotocopia de DNI,
domicilio a efectos de notificaciones e indicar expresamente como asunto de “PROTECCIÓN DE
DATOS” y el derecho que desea ejercitar. En relación a la privacidad y seguridad de la
información consulta nuestro AVISO LEGAL. La visita del sitio web no supone para el usuario la

transmisión de ninguna información de carácter personal o sobre si mismo. En el caso que el
usuario facilitara algún tipo de información a través del correo electrónico de
info@radiostock.cat la empresa garantiza que esta será utilizada únicamente conforme a la
finalidad para la cuál fueron facilitados.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados, de los cuáles será responsable Radio
Stock, S.L., y que se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de
Datos, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con la finalidad de que
puedan ser utilizados por la empresa para la prestación de servicios solicitados para el usuario
y/o el envío de información sobre los productos y servicios de la empresa. Esta incorporación y
posterior tratamiento de los datos se llevará a cabo conforme a la legislación española de
Protección de Datos de Carácter Personal.
No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer a nuestro domicilio.

FORMULARIS
Les seves dades personals s'inclouran al nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat
amb el disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a fi i efecte, de
poder servir-los la informació que ens demanen mitjançant aquesta via.
En el període de temps que transcorre entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja,
podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de dades,
comunicant-ho a l'adreça de correu electrònic info@radiostock.cat o bé a l'adreça postal
RÀDIO STOCK, SL C / Lleida 31F (PAE Osona) 08500 Vic (Barcelona).

AVÍS LEGAL
En compliment del que disposa la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic, es faciliten les següents dades relacionades amb aquesta
pàgina:
El titular d'aquest lloc web és Ràdio Stock, S.L., amb domicili en C / Lleida 31F (PAE Osona)
08500 Vic (Barcelona) i CIF B-59.379.339. Podrà dirigir-se a l'departament d'atenció a client de
RÀDIO STOCK, S.L. mitjançant correu ordinari, correu electrònic a través de l'adreça
info@radiostock.cat o al telèfon 938.854.166.
Ràdio Stock, S.L. posa a la seva disposició la informació sobre les seves activitats, productes i
serveis a través d'aquest lloc web.
Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual. L'accés als continguts del
lloc web no implica concessió de llicència d'ús dels drets indicats i, excepte autorització
expressa dels seus titulars, queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o
comunicació pública d'acord amb la legislació espanyola vigent.
RÀDIO STOCK, S.L. no es responsabilitza, ni garanteix que la informació del seu lloc web sigui
completa, exacta i que estigui totalment actualitzada. RÀDIO STOCK, S.L. no respondrà dels
danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar-se a qui hagi accedit i utilitzat els
continguts del seu lloc web o d'altres als quals s'hagi dirigit des del mateix.
Protecció de dades
A l'efecte del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i altra normativa de desenvolupament, l'informem que l'ingrés de les seves dades de
caràcter personal suposa el consentiment perquè siguin incorporades a un fitxer de l'quin és
responsable aquesta empresa, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de
Dades, amb la finalitat de procedir a la seva alta com a client i, d'aquesta manera, poder
beneficiar-se dels avantatges oferts. No obstant això, li recordem que disposa dels seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tracte de les seves dades, que podrà exercir
gratuïtament mitjançant la remissió d'una comunicació per escrit a Ràdio Stock, SL, C / Lleida
31F (PAE Osona) 08500 Vic (Barcelona), havent de incloure el seu nom, cognoms, fotocòpia de
DNI, domicili a efectes de notificacions i indicar expressament com a assumpte de "PROTECCIÓ

DE DADES" i el dret que desitja exercitar. En relació a la privacitat i seguretat de la informació
consulta el nostre AVÍS LEGAL. La visita del lloc web no suposa per a l'usuari la transmissió de
cap informació de caràcter personal o sobre si mateix. En el cas que l'usuari facilités algun
tipus d'informació a través de l'correu electrònic de reset@radiostock.es l'empresa garanteix
que aquesta serà utilitzada únicament d'acord amb la finalitat per a la qual van ser facilitades.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la
incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats, dels quals és responsable Ràdio
Stock, SL, i que es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades,
així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser
utilitzats per l'empresa per a la prestació de serveis sol·licitats per l'usuari i / o l'enviament
d'informació sobre els productes i serveis de l'empresa. Aquesta incorporació i posterior
tractament de les dades es durà a terme d'acord amb la legislació espanyola de protecció de
dades de caràcter personal.
No obstant això, li recordem que disposa dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a el tractament de les seves dades que podrà exercir al nostre domicili.

