Política de privacidad
Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados por
usted de forma voluntaria en el presente formulario, formarán parte de un fichero,
titularidad de Productions Grandslam S.L. La finalidad del tratamiento será la de poder
remitirle desde Productions Grandslam S.L, comunicaciones e información relativa a
promociones y servicios, agenda de actividades, agendas de eventos, teatros,
conciertos, y otros eventos culturales por cualquier canal, incluidos los electrónicos, así
como remitirle por correo electrónico newsletters con información comercial y de
periodicidad semanal, quincenal o mensual.
El usuario podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a Productions
Grandslam S.L , C/ Ferro, 6-12 nau 3, 08038 de Barcelona, o bien remitiendo un e-mail
a la dirección grandslam@grandslam.es, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Informació legal
Llei sobre la societat de la informació i comerç electrònic:
De conformitat amb l’establert en l’article 10 de la llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis
de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que Productions
Grandslam, SL té el seu domicili al carrer Ferro 6-12, nau 3, de Barcelona (08038). La
seva adreça de correu electrònic és grandslam@grandslam.es. Està inscrita en el Tom
28873, Foli 192, Fulla B-145198, del Registre Mercantil de Barcelona. El seu NIF és: B61039004.
Protecció de dades (LOPD)
El lloc web de Productions Grandslam S.L. SL (www.grandslam.es) sol·licita a les seves
usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc per poder realitzar la
tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, li informem que, emplenant qualsevol
formulari en est assetjo web, les seves dades personals quedaran incorporats i seran
tractats en els fitxers de Productions Grandslam, SL amb la finalitat d’informar i
atendre les seves demandes, protegint-les de terceres persones que no tinguin el seu
consentiment exprés. Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercir el dret
d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un
correu electrònic a grandslam@grandslam.es o dirigint-se per carta a Productions
Grandslam, SL, c / Ferro, 6-12, nau 3, Barcelona (08038), indicant clarament en
l’assumpte: Tutela de drets LOPD.

