
Informació General 

 

Europe in Your Life  és, en la seva organització, una societat de 
responsabilitat limitada amb seu a Cornellà de Llobregat. 
 
Europe in Your Life amb el NIF núm. B-65171969 i opera com una 
xarxa territorial i temàtica de continguts culturals, esportius, d’oci, 
promoció de l’activitat econòmica de grans i petits emprenedors, 
comerciants, etc.   
 
EINSMER amb CIF B-61808127 és l’empresa fabricant i matriu 
responsable de l’estratègia, consultoria, formació, recerca i fabricació 
de la tecnologia que dona suport a la Xarxa Europe In your life! 
 

 

Dades de Contacte 

 
Adreça postal: Torre de les Roses (CAN CAMPRUBÍ) Parc 
de la Infanta Carlota S/N - 
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Telèfon: +34 93 377 00 14 
Horari d’atenció: De 9.00 a 14.00 hores (de dilluns a 
divendres) 
Adreça electrònica: admon@eiyl.eu 
 
Propietat Intel·lectual (Drets d’Autor) 

 

Tots els drets de propietat intel·lectual del web (inclosos el 
codi font, el disseny, l’estructura de navegació) i els seus 
continguts (inclosos els textos, els documents, les 
fotografies, els dibuixos, els vídeos, les representacions 
gràfiques) són propietat d'Europe In Your Life i/o EINSMER, als  qui corresponen l’exercici exclusiu 
dels drets d’explotació o bé, són d’ús autoritzat a Europe In Your Life per part dels tercers que en 
són titulars. 

 
La Xarxa Europe in your life és responsable d’aquesta gestió i vostè pot exercir els seus drets, 

clarament establerts en la LOPD com indica el següent capítol.  

 
Propietat Industrial (Signes distintius) 

Europe in Your Life és el titular dels drets de propietat industrial dels logotips, les marques, els 
noms comercials i altres signes distintius referits a productes i serveis del web, o bé Europe in Your 
Life ha obtingut la corresponent autorització d’ús per part dels tercers que en són titulars. 
 
 

 

 



Protecció de dades de caràcter personal 

 

En relació amb les dades personals que es recullin a través dels serveis que es troben a la 
disposició dels usuaris a través del registre previ, aquestes seran tractades d'acord amb el que 
'estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament 
de desenvolupament (RD 1720/2007). 
Europe in Your Life l’informa que les seves dades passaran a formar part dels seus fitxers amb la 
finalitat de gestionar el seu registre en el present lloc web, així com per poder oferir-li la resta de 
serveis d'aquesta pàgina web i remetre-li informació relacionada amb la seva ciutat i les activitats 
que aquesta organitzi o de les quals participi. 
En qualitat d'usuaris del lloc web, autoritzen a Europe in Your Life que eventualment utilitzi —per 

al seu ús o per al dels seus socis— la informació i les dades personals que hagin facilitat. El 
consentiment que presten com a usuaris per cedir les seves dades personals permet tractar-les 
amb fins promocionals i comercials. 
 
L'usuari registrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment accedir a aquest fitxer a fi 
d'oposar-se, modificar, corregir o cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut, o revocar el 
consentiment si escau atorgat, mitjançant correu electrònic a admon@eiyl.eu o per correu postal 
a Torre de les Roses (CAN CAMPRUBÍ) Parc de la Infanta Carlota (interior), 08940 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (Barcelona) indicant la referència “LOPD”. 
 
Responsabilitat i Accions 

 
La utilització de la informació continguda en el web que no hagi estat expressament autoritzada 
per Europe in Your Life, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o 
industrial d'Europe in Your Life donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes. 
 

Europe in Your Life  vetllarà per la deguda utilització del web i els seus continguts, exercitant les 
accions civils i penals que li corresponguin, especialment en aquells casos d’infracció dels seus 
drets de propietat intel·lectual i industrial tant per sí mateixa com per les marques, institucions i 
empreses que formen part de la Xarxa (Barcelona Turisme, CEBLLOB, BaixEsport, Montserrat, 
Ajuntament de Cornellà, Cornellà Compra a Casa, empreses propietàries dels drets d’us de les 
Webs Enllaçades, etc.)   
 


