INFORMACIÓ LEGAL
1.- POLITICA DE COOKIES
En compliment de la normativa europea i la legislació actual apartat segon de l'article
22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic, modificat pel Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, COR NOU
informa:
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el dispositiu de l'usuari en accedir a
determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la
navegació que s'efectua des d'aquest equip. Les cookies permeten a aquesta web,
entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les decisions i hàbits
de l'usuari. A la pàgina Cor Nou les utilitzem per personalitzar l'experiència dins de les
nostres webs, identificar i recordar a l'usuari registrat i facilitar la navegació. És
important destacar que l'ús de cookies no proporciona dades personals de l'usuari, que
de cara a Cor Nou roman anònim.
L'usuari pot configurar el seu navegador per no acceptar l'ús de cookies, en aquest cas
la personalització de l'experiència no s'aplicaria encara que sí podrà seguir accedint
als continguts de les nostres webs amb normalitat.
La cookie mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-li.
Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a
l'optimització de l'experiència dels usuaris en el lloc.
Més informació en l'agència de protecció de dades: AGDP
2.- ÚS DE MATERIAL D'AQUESTA PLANA
Material gràfic: Totes les fotografies amb propietat de Cor Nou o d'autors degudament
citats (font Flickr). Totes elles són cedides sota la llicència Creative Commons “CC BYNC-SA” (veure detall). Aquesta llicència permet a uns altres entremesclar, ajustar i
construir a partir de l'obra de Cor Nou amb finalitats no comercials, sempre que
reconeguin l'autoria i les noves creacions estiguin sota una llicència amb els mateixos
termes.
Material sonor: Les cançons estan degudament registrades en el Registre de la
Propietat Intel·lectual i en la societat de drets S.G.A.E.
3- PROTECCIÓ DE DADES
Per a aquells usuaris que s'hagin donat d'alta per rebre el boletin electrònic (Mailing)
Cor Nou està oficialment inscrit en el fitxer de la AGPD. Per això les dades personals
recollits s'hauran de tracten d'acord amb el que es disposa en la LOPD 15/1999, i són
tractats de manera confidencial. Els usuaris poden exercitar els drets d'oposició, accés
i informació, rectificació, cancel·lació i revocació de la seva autorització a la utilització
de les seves dades personals dirigint un correu a cornou@cornou.net.
4.- AVÍS LEGAL
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les
dades identificatives de l'empresa:
Anna Ludevid Massana (Nom artistico: Cor Nou)
Domicili social: 08440 Cardedeu (Barcelona)
NIF: 46232036-N
Correu electrònic: Cornou@cornou.net
Telèfon: +34 630 185 007
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