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POLÍTICA DE PRIVADESA 

 

Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 (“nosaltres”, “la nostra”, o “el nostre”) fa 
referència a l’Associació i el seu web (el  “Servei”). 

 

Aquesta pàgina conté informació sobre la nostra política pel que fa a la recol·lecció, ús i 
revelació d’Informació Personal a l’utilitzar el nostre Servei. 

 

No utilitzarem ni compartirem la teva informació amb ningú, excepte en els casos descrits 
en aquesta Política de Privadesa. 

 

Utilitzem la vostra Informació Personal per a proporcionar i millorar el Servei. En utilitzar 
el Servei, aproves la recol·lecció i utilització d’informació d’acord amb aquesta política. 
Llevat que s’indiqui el contrari, els termes utilitzats en aquesta Política de Privadesa tenen 
les mateixes accepcions com en els nostres Termes i Condicions, accessibles a 
www.revenedors.cat.  

 

Recol·lecció d’Informació i Ús 

A l’utilitzar el nostre Servei, us podem demanar que ens proporcioneu dades personals que 
ens poden servir per a contactar-vos i/o identificar-vos.  Aquestes dades personals 
(“Informació Personal”) poden incloure, però no es limiten a: 

• Nom 
• Correu electrònic 
• Número de telèfon 
• Direcció postal 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter 
personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament 
titularitat de l’ASSOCIACIO ANTIC GREMI REVENEDORS 1447 amb CIF G08536682 i 
domicili social situat a PLAÇA DEL PI, 3 1ER PIS 08002 , BARCELONA, i que a continuació es 
relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. 

 

http://www.revenedors.cat/
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Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de 
perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències 
internacionals que ASSOCIACIO ANTIC GREMI REVENEDORS 1447 té previst realitzar: 

– Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds i Instal·lació de galetes 

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. 

– Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades 
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( “dret a 
l’oblit”), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així 
com la revocació de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva 
petició a l’adreça postal PLAÇA DEL PI, 3 1ER PIS 08002, BARCELONA o al correu electrònic 
info@revenedors.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la 
reclamació que consideri oportuna. 

 

Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en 
conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades 
anteriorment 

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat 
de ASSOCIACIO ANTIC GREMI REVENEDORS 1447. 

 

Dades de Registre 

Recollim informació que el vostre navegador envia quan visites el nostre Servei (“Dades de 
Registre”). Aquestes Dades de Registre poden incloure informació com l’adreça del protocol 
d’Internet del vostre ordinador (“IP”), tipus de navegador, versió de navegador, les pàgines 
del nostre Servei que visites, el temps i data de la vostra visita, el temps va gastar en aquelles 
pàgines i altres estadístiques. 

 

Cookies 

Les cookies o “galetes” són fitxers amb una quantitat petita de dades, les quals poden 
incloure un identificador únic anònim. Les cookies s’envien al vostre navegador des d’un 
lloc de web i es van emmagatzemant al hard drive del vostre ordinador . 

 

Utilitzem “galetes” per a recollir informació. Pots instruir el teu navegador per a rebutjar 
totes galetes o per a indicar quan una galeta està sent enviada. Tanmateix, si no acceptes 
galetes, no seràs capaç d’utilitzar algunes porcions del nostre Servei. 
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Proveïdors de Serveis 

Podem emprar a tercers (empreses i individus) per a facilitar el nostre Servei, per a 
proporcionar el Servei en nom nostre, per actuar en àmbits relacionats amb el Servei o per 
a assistir-nos en l’anàlisi d’ús del mateix. 

 

Aquestes terceres persones tenen accés a la vostra Informació Personal només per a 
aquestes tasques específiques, en nom nostre, i estan obligades a no per revelar-la o 
utilitzar-la per a qualsevol altre propòsit. 

 

Seguretat 

La seguretat de les vostres Dades Personals és important per a nosaltres, però recordeu que 
no hi ha cap mètode de transmissió a través d’Internet ni mètode d’emmagatzematge 
electrònic que sigui 100% segur. Tot i que ens esforcem a utilitzar mitjans acceptables 
comercialment per a protegir les vostres dades personals, no podem garantir la seva 
absoluta seguretat. 

 

Enllaços a altres pàgines 

El nostre Servei pot contenir enllaços a altres llocs que no siguin operats per nosaltres. Si 
feu clic en un enllaç de tercers, sereu dirigits al lloc de tercers. Us aconsellem que reviseu la 
Política de Privadesa de tots els llocs que visiteu. 

 

No tenim cap control i no assumim cap responsabilitat pel contingut, les polítiques de 
privacitat o les pràctiques de llocs o serveis de tercers. 

 

Privadesa Infantil 

El nostre Servei no s’adreça a ningú menor de 18 anys (“Nens”). 

 

No recopilem conscientment informació d’identificació personal de menors de 18 anys. Si 
ets un pare o un tutor i saps que el teu fill ens ha proporcionat informació personal, posa’t 
en contacte amb nosaltres. Si descobrim que un menor de 18 anys ens ha proporcionat 
informació personal, esborrarem aquesta informació dels nostres servidors 
immediatament. 

 

Compliment de les lleis 

Divulgarem les vostres Dades Personals quan així es requereixi per llei o citació. 
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Canvis en aquesta Política de Privadesa 

És possible que actualitzem la nostra Política de Privadesa de tant en tant. Us notificarem 
qualsevol canvi publicant la nova Política de Privadesa en aquesta pàgina. 

 

S’aconsella revisar-la periòdicament per a qualsevol canvi. Els canvis d’aquesta política de 
privadesa són efectius quan es publiquen en aquesta pàgina. 

 

Contacta’ns 

Si teniu cap dubte o pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, si us plau, contacta amb 
nosaltres per correu postal o al mail info@revenedors.cat.  

mailto:info@revenedors.cat

