
 
AVISO LEGAL 
 
Para estar em conformidade com as disposições da Lei 34/2002, de 11 de julho de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), listados abaixo as 
informações gerais do site web  www.floralbi.com: 
 

FLORALBI, S.A. 
CIF A08868333 
Endereço Registrado: C/ Rois de Corella, 1  
08205 – Sabadell (BARCELONA)  
Inscrita no Registo Comercial de Barcelona: Tomo: 5588 - Libro: 4888, Seccion 2, 
Folio: 026 - Hoja: 65,320 - Inscripcion 1 

 
O uso desta página Web é o conhecimento que contém informações, fotografias,gráficos e 
outros materiais e que tal conteúdo estão protegidas por copyright FLORALBI,SA, ou que 
tenha sido licenciado ou atribuído por provedores de conteúdo independente. O utilizador 
deste site concorda e sabe que FLORALBI, SA Ele fornece acesso a esse conteúdo, mas é 
protegida por lei propriedade intelectual e industrial. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
FLORALBI, S.A. garante que está em conformidade com a legislação em vigor sobre 
protecção Dados Pessoais. 
 
FLORALBI, S.A. Ele afirma ter tomado as medidas técnicas necessárias para manter níveis de 
segurança exigidos por leis e regulamentos para preservar a segredo, confidencialidade e 
integridade no tratamento de dados pessoais. 
 
Em conformidade com as disposições da Lei 15/1999 de 13 de Dezembro,  Protecção de 
Dados Pessoais ("LOPD"), FLORALBI, SA relata que, com a preenchendo o formulário de 
contacto os seus dados pessoais serão incorporados os ficheiros e vai ser utilizada na forma 
e com as limitações e direitos Subvenções LOPD. O objectivo do tratamento consiste em 
realizar uma gestão adequada nossa empresa grossista de flores artificiais e plantas. 
 
FLORALBI, S.A. Também informa-lhes que estes arquivos de dados pessoais são de 
propriedade de FLORALBI, S.A. e eles foram devidamente registrado com a Agência 
Espanhola de Proteção de Dados. 
 
FLORALBI, S.A. Você se compromete a manter o mais estrito segredo e confidencialidade 
informações sobre dados pessoais já não está disponível para atribuir a terceiro. 
 
Você pode, se desejar, exercer o seu direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição, 
nos termos estabelecidos na legislação vigente, por escrito para o seguinte endereço: 
 

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 


