DADES EMPRESA
Empresa : ___________________________________________________________________
NIF/CIF :

_____________________

Adreça :

___________________________________________________________________

C.P. : 08750

Població :

Telèfon : _______________________
Web

Molins de Rei
Email : ___________________________________

http:// _____________________________________

Nom i cognoms del seu representant :
_____________________________________________________________________________
Càrrec : _____________________________________________________________________
NAU:

Lloguer

Propietat

Parcel·la : ______________ M2
Núm. Treballadors :

Nau : ___________ M2

01-10
11-50
>50

OBSERVACIONS :

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

POLÍTICA DE PRIVACITAT.
De conformitat amb el que estableix el RGPD, el reglament de protecció de dades de la Unió Europea, 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016, l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS I PROPIETARIS POLÍGON INDUSTRIAL RIERA DEL MOLÍ, amb NIF: G-64480734,
l’informa que les dades personals que ens proporcioni en omplir el formulari de registre de compra electrònica s’incorporaran a un fitxer
responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS I PROPIETARIS POLÍGON INDUSTRIAL RIERA DEL MOLÍ, que està legalment considerada com la
“responsable” del tractament de les seves dades personals, és a dir, la persona jurídica que determina les finalitats i els mitjans de tractament
de les seves dades personals.

1- RESPONSABLE

Raó social: ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS I PROPIETARIS POLÍGON INDUSTRIAL RIERA DEL MOLÍ
CIF: G-64480734
Adreça: Plaça del Mercat, Núm. 5
Telèfon: 691 348 044
Correu electrònic: admin@rieradelmoli.com
2- FINALITAT DEL TRACTAMENT

2.1.- Descripció
La finalitat del tractament de les seves dades personals és poder atendre les seves consultes, prestar-li els serveis i/o gestionar la tramesa de la
informació que ens sol·liciti, així com la nostra newsletter i altra informació, ofertes de productes i serveis que li puguin interessar.
2.2.- Termini de conservació
Les seves dades personals es conservaran en els nostres fitxers durant el temps estrictament necessari per poder atendre les seves consultes,
prestar-li els serveis i/o gestionar la tramesa d’informació que ens sol·liciti, i facilitar-li ofertes de productes i serveis del seu interès, mentre
vostè, com a persona interessada, no exerceixi el seu dret d’oposició en aquest tractament.
2.3.- Decisions individuals automatitzades. Elaboració de perfils
Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos, vostè ens dona el seu consentiment explícit per poder
prendre decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en relació amb el tractament de les seves dades personals.
3- LEGITIMACIÓ
En acceptar aquesta POLÍTICA DE PROVACITAT, vostè declara que l’ha llegida i l’ha entesa, que les dades personals que ens ha facilitat són seves,
exactes, actualitzades i veritables, i ens dona el seu consentiment exprés perquè nosaltres tractem les seves dades personals d’acord amb
aquests termes i condicions.
4- NO CESSIÓ. ENCARREGATS DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals no es comunicaran a tercers, excepte si fos legalment obligatori i/o s’haguessin de comunicar a qualsevol “encarregat
del tractament”, és a dir, qualsevol persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme a qui, per motius administratius interns
i/o comercials, haguéssim de comunicar-li les seves dades personals perquè les tractés per compte nostre.
5- ELS SEUS DRETS
En la seva condició de persona interessada, té els drets següents:
A obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades de caràcter personal o no.
A accedir a les seves dades personals, com també a sol·licitar-ne la rectificació de les que siguin inexactes o, si cal, a sol·licitar que se
suprimeixin quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de les seves dades,
cas en el qual deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o en l’exercici de la defensa de possibles reclamacions,
sempre que això no afectiu la licitud del tractament d’aquestes dades, basat en el consentiment previ a ser retirades.
En determinades circumstàncies, també tindrà dret a la portabilitat de les seves dades.
Vostè podrà exercir els seus drets ja sigui per correu ordinari, mitjançant una carta dirigida a nosaltres, o per correu electrònic a
admin@rieradelmoli.com A més a més, també té dret a dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat
competent de control en matèria de protecció de dades per presentar la reclamació que consideri oportuna, especialment quan no hagi quedat
satisfet en l’exercici dels seus drets.
Data:

Signatura i segell:

