POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-PRIVADESA

Titular del domini web ASIGEST SEGUR SL
CIF. B65152779 Telèfon: 937349920
Av. Jaume I Nº 330 08226 Terrassa-Barcelona.
www.asigestsegur.com

S'exposa que:

Per accedir als serveis que ASIGEST SEGUR SL ofereix a través del seu domini web
www.asigestsegur.com, l'usuari haurà de proporcionar en ocasions algunes dades de caràcter
personal. Per això, en compliment de l' establert en la LOPD 15/1999 de 13 de desembre i el
Reglament (UE) 2016/679 li informem que les seves dades personals formaran part de la nostra base
de dades durant un termini màxim de 30 dies des de la realització de l'últim servei (sense que es
realitzés la venda) i de 5 anys màxim quan es fidelitza com a client. Els nostres fitxers estan
degudament protegits i protegits i al seu torn portem el Sistema de Gestió Intern complint amb totes
les clàusules del RGPD 05/2016, i la fi d'això és poder-li prestar i oferir els nostres serveis i poder
mantenir-los informats.

També els informem de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió o oblit,
limitació de tractament, oposició de les seves dades, dret a la portabilitat de les dades, dret a la
limitació del tractament de caràcter personal, de forma presencial o per correu ordinari en les nostres
oficines situades en Av. Jaume I Nº 330 08226, Terrassa -Barcelona o a través del nostre correu
electrònic asigestsegur@asigestsegur.com
També li assisteix el dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment, sense que això afecti
a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
ASIGEST SEGUR SL, es reserva el dret de compartir les seves dades personals amb, les autoritats
competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, la companyia o companyies
asseguradores per les quals intervenen la seva pòlissa o pòlisses o les tarifiquen prèviament,
empreses de serveis, per a l'adequada gestió, extrajudicial o administrativa, en reclamació dels seus
drets o en defensa dels seus interessos, i a empreses del grup, relacionades R3J Asigest, Asigest
Segur, Terrassa Serveis de Prevenció i Joaquim Gil Sellarés (Gestor Administratiu), a fi d'oferir
serveis d'assessoria fiscal, comptable, laboral, mercantil i qualsevol altre servei que pugui prestar
l'assessoria, així com matèria de prevenció de riscos laborals o tràmits administratius, a fi de brindarlos el servei pel qual ens contacten, amb el mer objecte de poder prestar el servei.

La finalitat de tractament és més concretament: Ús de dades bàsiques i sensibles per a consulta de
pòlisses, confecció o estudis de pressupostos, gestió extrajudicial o administrativa en reclamació dels
seus drets o en defensa dels seus interessos, oferir serveis d'assessoria fiscal- laboral – mercantil comptable o tràmits administratius i fidelització com a client

Per a qualsevol reclamació, sempre que consideri que pugui existir una vulneració de les seves dades
personals, o dels drets que li assisteixen en aquesta matèria, pot acudir davant l'Agència Espanyola
de Protecció de dades i al seu torn davant el nostre Encarregat del Sistema de Protecció ASIGEST
SEGUR SL
És imprescindible la comunicació de les dades personals sol·licitades per poder procedir amb el
contracte, per la qual cosa, de no facilitar-nos les seves dades d'empresa no podrem prosseguir amb
l'activitat encarregada. Les dades personals els obtenim a través de l'Interessat directament.

INFORMACION DETALLADA SOBRE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASIGESTSEGUR SL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

FINALITATS MERAMENT COMERCIALS,
VENDA DE PRODUCTES O SERVEIS I
EJECUCION DE CONTRACTES DE (Gestionar
l'enviament de la informació que ens sol·licitin,
facilitar ofertes de productes o serveis i millorar la
seva experiència com a usuari)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
asigestsegur@asigestsegur.com

S'obté autorització prèvia en cada tractament de dades
El temps de conservació es respecta sempre que es compleixin
els drets de l'interessat i mentre es mantingui la relació
comercial , existeix una renovació de dades cada 5 anys.
La Data Informativa es troba en servidors digitals sota seguretat
estricta i amb accés restringit a persones alienes a l'empresa, a
més es manté còpia de seguretat en servidors interns amb accés
sol per a personal autoritzat

LEGITIMACIÓ DEL
TRACTAMENT

Execució d'un contracte intern, el règim jurídic
95/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 24
d'octubre de 1995.Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre (LOPD) RGPD 2016/679 de 27 d'abril de
2016.

Per ampliar informació pot consultar-se el Dictamen 06/2014 de
el “Grup de l'Article 29”
sobre el concepte d'interès legítim, en la URL:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp217_es.pdf
En la Directiva en l'article 7.f), els “tercers als qui es
comuniquen les dades” estan legitimades per tractar dades
personals a fi satisfer un interès legítim, singular i propi, però
adequant el tractament de dades a les finalitats i mitjans que
determina una altra entitat.

DESTINATARI DE CESSIONS
O TRANSFERÈNCIES

Pot existir cessió amb asseguradores, empreses de
serveis, empreses del grup R3J Asigest, Terrassa
Servei de Prenció, Joaquim Gil Sellarés (Gestor
Administratiu)
No existeix transferència a altres països

DRETS DE LES PERSONES
INTERESSADES

Drets POLIARSO (Portabilitat, Oposició, Limitació
del tractament, Informació, Accés, Rectificació,
Supressió/dret a l'oblit i Oposició a ser objecte de
decisions individuals automatitzades).

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup
empresarial
per a finalitats administratives interns, inclòs el
tractament de dades personals de clients o empleats
No es realitzen transferència de dades a altres països fora
d'Espanya.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat
de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament, pot
enviar un correu a l'adreça: asigestsegur@asigestsegur.com
expressar la seva intenció. També pot acostar-se per les nostres
oficines situades en Avda Jaume I 330 08226 TerrassaBarcelona.
Tota persona té dret a retirar el seu consentiment quan desitgi.

PROCEDÈNCIA DE LES
DADES

Les Dades procedeixen expressament de cada client

Els clients cedeixen tots i cadascun de les dades en les oficines
on es confeccionen pressupostos, es gestionen sinistres i tots
aquells serveis administratius del seu interès, es manegen dades
de tipus bàsic i sensible.
Solament es tracten dades bàsiques i sensibles, amb el
tractament de seguretat adequat

