INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIO DE DADES
1. Responsable del Tractament de les seves dades: EGARA FORMACIÓ
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu
coneixement que el responsable del tractament de les seves dades es:

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA FORMACIÓ, SL (en endavant EGARA FORMACIÓ)
NIF B-61406997
Direcció postal: 08224 Terrassa Ausiàs Marc, 9
Direcció electrònica: rgpd@egaraformacio.com
Telèfon: 93 733 98 20
2. Finalitat del Tractament de les seves dades: Gestionar subscripció a les comunicacions
informatives d’EGARA FORMACIÓ
EGARA FORMACIÓ tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la subscripció i la
remissió de comunicacions informatives d’EGARA FORMACIÓ.

3. Legitimació per al tractament de les dades: Consentiment del interessat
La base legal per al tractament de les seves dades és la obtenció del consentiment a través del
present formulari de subscripció.

4. Període de conservació de les dades
EGARA FORMACIÓ conservarà les seves dades personals necessàries per a la remissió de les
nostres comunicacions informatives, en tant en quan no ens sol·liciti la baixa del servei de
recepció de les nostres comunicacions informatives.

5. Destinataris als que comunicarem les seves dades
El personal, la Direcció d’ EGARA FORMACIÓ i l’empresa Acumbamail, S.L. com a
prestatària del servei de remissió de les comunicacions d’ EGARA FORMACIÓ.
Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

6. Drets que l’assisteixen
Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a
les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a
cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la
supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per
a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de
les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@egaraformacio.com amb copia del seu DNI.

