TERMES I CONDICIONS

Sobre svetlana.cat
Coopula Editorial S.L. és l’empresa propietària de la pàgina web svetlana.cat, i té la
concessió dels drets i permisos pertinents per poder permetre la descàrrega gratuïta
dels continguts que s’hi allotgen.
COOPULA EDITORIAL SL és una societat inscrita al registre mercantil de Tarragona,
tomo 2625 de la secció de societats, foli 189 full T42877, inscripció 1a. COOPULA
EDITORIAL SL.
Sobre les seves dades
Inscrivint la seva adreça de correu electrònic a la pàgina svetlana.cat, accepta la
creació d’un perfil d’usuari per aquesta mateixa pàgina. La seva adreça de correu
electrònic s’utilitzarà per crear un compte d’usuari a la pàgina web svetlana.cat,
permetent-li així la descàrrega gratuïta dels continguts que així ho indiquin. Les
seves dades seran emmagatzemades al fitxer USUARIS de la base de dades de
Coopula Editorial S.L.
La seva adreça de correu electrònic també podrà ser utilitzada amb la finalitat
d’informar-lo de l’activitat duta a terme per Coopula Editorial S.L., especialment de
les novetats editorials i discogràfiques. També podrà ser utilitzada per informar-lo
d’esdeveniments vinculats amb els autors i intèrprets d’aquestes edicions.
En tot cas, vostè té dret a exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació a l'emmagatzematge d’aquestes dades dirigint-se per escrit a l’adreça
de correu electrònic info@coopula.cat.
Sobre el contingut audiovisual a svetlana.cat
L’acceptació d’aquestes bases no li otorga dret a reclamar sobre el contingut
disponible a la web svetlana.cat, donat el seu caràcter de gratuïtat, i la seva utilització
voluntaria.
Les obres contingudes en aquesta pàgina web tenen drets d’autor, i per tant es
regiran per la normativa de la Llei de propietat intel·lectual. No està permesa la seva
reproducció mecànica o distribució digital sense l’autorització dels seus autors/es- La
seva comunicació pública haurà de ser notificada l’entitat de gestió de drets que
correspongui en cada cas.
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