CASTELLANO

El dominio: http: //www.hotelruralmaspratcom es propiedad de Hector Rodriguez Gonzalez,
con el DNI 11.974.916-N. (En adelante Mas Prat). El domicilio de la empresa es Crta. Castellar
de la Montaña, km 5,5, 17813 Vall de Bianya (GIRONA). También puede ponerse en contacto
con nosotros en el +34 621 21 20 61 o al e-mail: reserves@masprat.com

Propiedad intelectual:

La totalidad del contenido de este sitio web está protegido por derechos de propiedad
industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. Queda prohibida la
reproducción, excepto para uso privado, la comunicación o distribución de materiales incluidos
en este sitio web sin autorización expresa de H. Rodriguez Gonzalez.

Responsabilidad de los enlaces:

Mas Prat incluye en su sitio web una serie de enlaces a páginas de sus clientes y proveedores,
únicamente con la intención de hacer publicidad de los trabajos efectuados por encargo de
éstos. Mas Prat no se hace responsable de las informaciones comerciales contenidas en estos
sitios o de cualquiera de los servicios o prácticas que se vinculen o relacionen con las páginas
web enlazadas.

Protección de datos:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus datos personales
se incorporarán a ficheros titularidad de Mas Prat con el fin de poder atender adecuadamente
sus peticiones de información y elaborar los presupuestos que puedan solicitarnos. Para
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que contempla la Ley
puede dirigirse mediante carta a Crta. Castellar de la Montaña, km 5,5, 17813 Vall de Bianya
(GIRONA), Ref. Protección de datos.
CATALA
El domini: http://www.hotelruralmaspratcom és propietat de Hector Rodriguez Gonzalez, amb el DNI 11.974.916-N. ( en endavant Mas
Prat). El domicili de l'empresa és Crta. Castellar de la Muntanya, km 5,5, 17813 Vall de Bianya (GIRONA). També pot posar-se en contacte
amb nosaltres en el +34 621 21 20 61 o l'e-mail: reserves@masprat.com

Propietat intel·lectual i industrial:
La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de
respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web

sense autorització expresa de H. Rodriguez Gonzalez.

Responsabilitat en els enllaços:
Mas Prat inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer
publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. Mas Prat no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en
aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de Mas Prat amb la finalitat de poder atendre
adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Crta. Castellar de la Muntanya, km 5,5, 17813 Vall
de Bianya (GIRONA), Ref. Protecció de dades.

