Política de privacitat
Per EXTINTORS RION, S.L. la seva privacitat i la seguretat de les seves dades són de
gran importància. Per això, a continuació exposem quines dades personals recaptem
dels nostres usuaris i per a què els fem servir.

És important que llegeixi amb atenció la nostra política de privacitat abans de
comunicar-nos les teves dades personals, ja que la mateixa serà aplicable des
del moment en què vostè decideixi facilitar les seves dades
La legislació aplicable a la política de privacitat reflectida en aquesta web
segueix les directrius marcades per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de
desenvolupament de la LOPD. Atén també al que estableix el recentment
aplicat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com
amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
¿Qui és responsable del tractament de les seves dades?
EXTINTORS RION, S.L. (B43993955), amb domicili social en CL. Vila-Seca,
nau
n º
2 (La
Canonja) i adreça
de
correu electrònic:
extintorsrion@extintorsrion.com.
En el registre d'activitats de tractament, les dades personals que vostè
proporcioni rebrà el tractament de dades. "Clients o proveïdors".
No s’ha de preocupar per la seguretat de les seves dades, ja que EXTINTORS
RION, S.L. aplica les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que
marca el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

¿Quina és la finalitat del tractament de les seves dades personals?
Quan vostè facilita les seves dades, vostè proporciona a EXTINTORS RION,
S.L. el seu consentiment perquè aquestes dades siguin tractades. Extintors
RION, S.L. recopilarà la seva informació, l'emmagatzemarà, la gestionarà i la
utilitzarà amb la següent finalitat:
- Gestió de la relació amb els clients.
- Gestió de la relació amb els proveïdors.

Legitimació per al tractament
La base jurídica que ens legitima a tractar les seves dades és l'execució d'un
contracte.
¿Quins tipus de dades tractem?
Les dades que tractem són merament identificatives

Quant de temps es mantindrà les seves dades?
Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació
contractual i mentre no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació. Si vostè
exerceix el seu dret de cancel·lació, mantindrem les seves dades personals
bloquejats durant els terminis de prescripció legal que corresponguin.
Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les seves dades.
Que ens donarà les seves dades?
No cedirem les seves dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats
per llei.
El que vostè pot exercir els drets quan faciliteu les vostres dades?
- Dret d'accés.
- Dret de rectificació.
- Dret de supressió o cancel·lació.
- Dret d'oposició.
- Dret de la limitació de tractament.
- Dret de portabilitat.
Si creieu que no ens han ocupat de les seves dades personals d'acord amb la
normativa, vosaltres us EXTINTORS RION, S.L. a l adreça de correu electrònic
extintorsrion@extintorsrion.com .
Per exercir els drets esmentats anteriorment, anar a l'adreça CL. Vila. Seca,
nau 2 (La Canonja, TARRAGONA) i adjuntar a la seva aplicació amb una còpia
del seu DNI o identitat. L'exercici d'aquests drets és lliure.
Així mateix, en qualsevol moment, pot retirar el consentiment prestat sense que
això afecti la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud a l'adreça de
correu electrònic extintorsrion@extintorsrion.com o adreça de CL. Vila-Seca
Nau 2 (La Canonja, TARRAGONA).
Tingueu en compte que pot dirigir qualsevol reclamació en relació amb el
tractament de les seves dades personals a l'autoritat Supervisora Española,
l'Agència Espanyola de protecció de dades a través de la seva pàgina web
www.agpd.es .

