COMUNICACIÓ A CLIENTS POLÍTICA DE PRIVACITAT
DE DADES SEGONS ART. 5 LLEI ORGÀNICA 15/1999 LOPD
Adaptació al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades

Sant Pere Pescador, a 24 de maig de 2018
Benvolgut client,

Amb la finalitat de donar compliment amb aquesta nova exigència legal, posem a la seva disposició la següent
informació:
1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
El Responsable del tractament de les seves dades és es Can Pipa, S.L., amb CIF: B17130287 i adreça social a
Sant Pere Pescador, Mas Costa, s/n - CP 17470.
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Can Pipa, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de dur a
terme la prestació dels serveis contractats.
Tanmateix, les dades facilitades podran ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials que
puguin ser del vostre interès. Els informem que el consentiment per al ús de les seves dades per aquesta
finalitat és independent del consentiment atorgat per a la finalitat principal, per la qual cosa vostè podria no
acceptar-la.
3. Per quan temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i, en
tot cas, per als terminis de temps exigits per la normativa legal vigent.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat lliurement atorgat.
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Els informem que a partir del 25 de maig del 2018 és aplicable el Reglament (UE) 2016/679 General de
Protecció de Dades, on entre d’altres disposicions, inclou noves obligacions per als responsables del tractament
relacionats amb el deure de informar als interessats de les dades de caràcter personal.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Els informem que les seves dades podran ser comunicades a terceres empreses subcontractades per Can Pipa,
S.L. per a la prestació de serveis de gestió administrativa, comptable o fiscal. Tots els nostres proveïdors de
serveis disposen de compromisos de confidencialitat signats.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Can Pipa, S.L. estem tractant dades personals seves
o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les
seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que foren obtingudes. En determinades
circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de llurs reclamacions. En determinades circumstàncies
i por motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les
seves dades. Can Pipa, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims prioritaris, o l’exercici a la
defensa de possibles reclamacions.

_______________________________________________________________________________
OPCIONS PER DEMANAR EL CONSENTIMENT:
SI VOSTÈ ESTÀ D’ACORD AMB TOTS ELS TERMES D’AQUESTA CARTA I ATORGA EL SEU
CONSENTIMENT LI AGRAÏREM QUE ENS ENVIÏ RESPOSTA MANIFESTANT LA SEVA
OCPCIÓ A AQUESTA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: canpipa@canpipa.com

DESITJO REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS DE CAN PIPA, S.L

NO DESITJO REBRE COMUNICACIONS COMERCIALES DE CAN PIPA, S.L
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6. Quins són els seus drets quan ens faciliteu les vostres dades?

