POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIO DE DADES PERSONALS
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El responsable és OMPLIM GESTIO I EDIFICACIO RESPONSABLE SLU (en endavant OMPLIM) amb domicili a la Ronda President Irla nº28, 1er, 08302 Mataró

Qui és el Delegat de protecció de dades?
Es el responsable que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Responsable de
Protecció de Dades a la direcció postal d’OMPLIM o a la direcció electrònica hola@omplim.cat

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?
A través de relacions prèvies que has mantingut amb la societat o amb motiu de les relacions que mantens actualment amb OMPLIM.

Quines dades personals tractem
OMPLIM només tracta les dades personals següents, per a les finalitats que més endavant s’enumeren:
- Nom
- Cognoms
- Correus electrònics
-Telèfons
-Direcció postal
-Dades bancaries

Perquè tractem les teves dades personals?
Per complir amb la nostra missió d’informar periòdicament sobre les activitats d’OMPLIM, convidar a actes o organitzats per OMPLIM, informar sobre el
desenvolupament de les promocions d’obra nova que desenvolupa OMPLIM, formalitzar les relacions contractuals amb els adquirents d’immobles
d’OMPLIM, i en aquest últim cas, facilitar les dades corresponents a les entitats financeres, companyies subministradores,.... que intervenen a les promocions
residencials d’OMPLIM. Addicionalment amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reglament, OMPLIM continuarà tractat les seves dades, amb el màxim
respecte a la confidencialitat i seguretat de la seva informació.
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L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol moment, enviant un correu electrònic dirigit al
Delegat de Protecció de Dades, hola@omplim.cat o mitjançant una sol·licitud a la nostra direcció postal a l’atenció del Delegat de Protecció de
Dades.

Perquè quin motiu podem tractar les teves dades personals?
El tractament de les seves dades personals relacionada amb el manteniment de la seva relació contractual amb vostè, està legitimitat al resultar necessari per
donar compliment a les obligacions contractuals derivades de la nostra relació.
El tractament de les seves dades personals per l’enviament d’informació sobre les activitats d’OMPLIM, respon a un interès legítim de la nostra entitat.

Per quin motiu podem facilitar les seves dades a tercers ?
Les seves dades només podran ser transmeses a tercers, en el cas de que mantingui una relació contractual amb OMPLIM, derivada únicament dels projectes
de promoció d’habitatges. Participant com a col·laborador o proveïdor en l’execució dels mateixos, o com a client comprador d’immobles. S’indiquen a
continuació:
- Administració Pública
- Empreses subministradores
- Entitats financeres
- Notaris, registres, gestories
- Empreses de comunicació pel desenvolupament d’enquestes de satisfacció.

Durant quan temps guardem les seves dades ?
Les seves dades personals es conservaran mentre duri la seva relació contractual o d’interès amb l’activitat d’OMPLIM i acabada la relació, només durant els
terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació.

Quins son els seus drets ?
Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i/o oposició a través de les direccions postals o electròniques facilitades. Si considera que el
tractament dels seus drets personals vulnera la normativa, pot presentar reclamació a través també de la direcció postal o correu electrònic.
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