Informació General
EINSMER BUSINESS DESIGNER, S.L.
S.L (En lo successiu, Einsmer) és una entitat amb
personalitat jurídica pública.
La constitució de Einsmer va ser aprovada
ada mitjançant acord, de 8 de setembre de
1993, del Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Industria i Navegació de
Barcelona i la Fundació per a la Promoció de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
ona (BOPB), nom.
no 310, de 28 de desembre
embre de 1993.
Einsmer opera amb el CIF nom.
no B-61808127.
Dades de Contacte
Direcció postal:
Torre de les Roses (Can Camprubí) Parc de la Infanta Carlota
s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telèfon:
+34 933770014
Horari d' atenció:
De 9.00 a 14.00 hores (de dilluns a divendres)
Direcció electrònica: einsmer@einsmer.com

Propietat Intel·lectual (Drets d’Autor)
d’
Tots els drets de propietat intel·lectual de la web (inclosos el codi font, el disseny,
di
la
estructura de navegació) i els
el seus continguts (inclosos els texts, els documents, les
fotografies,
otografies, els dibuixos, els vídeos,
ví
les representacions gràfiques) són propietat de
Einsmer, a qui corresponent
ent l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, o bé són d’ús
autoritzat a Einsmer per part de tercers que són
só els seus titulars.
Propietat Industrial (Signes distintius)
distintiu
Einsmer és el titular dels drets de propietat industrial
industrial dels logotips, les marques, els
nombres comercials i altres signes distintius referits a productes i serveis de la web, o
bé Einsmer ha obtingut la corresponent
correspon
autorització
tzació d’ús per part de tercers que són
só
els seus titulars.
Responsabilitat i Accions
s
La utilització
zació de la informació continguda a la web que no hi hagi sigut expressament
expres
autoritzada per Einsmer, la seva revenda,
a, així com la lesió dels drets de propietat
intel·lectual i industrial de Einsmer donaran
n lloc a les responsabilitats legalment
establertes.
Einsmer vetllarà per la deguda utilització de la web i els seus
eus continguts, exercitant les
accions civils i penals que li correspondran, especialment a aquells cassos
ssos de infracció
dels seus
eus drets de propietat intel·lectual i industrial.
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