
Políti   p o c ó de s

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política de protecció de 

dades pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l’esmentat Reglament, així 

com d’altra que es considera necessària sobre com tractem les vostres dades personals.

El responsable del tractament de les vostres dades és EDUCAMBIENT, SCCL amb:

NIF: F67283507 

Adreça electrònica de contacte: educambientcoop@gmail.com

Domicili: Carrer Provença, 383, 2º, 1ª,08025 (Barcelona) 

Telèfon: 665012051

Tractem la informació que ens proporciona amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat o enviar-li 

la informació requerida. 

Les dades que ens proporciona es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les 

dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. 

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en EDUCAMBIENT, SCCL estem tractant les seves 

dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades 

errònies o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats 

que van ser recollides.

Així mateix ens dóna la seva autorització per enviar-li publicitat relacionada amb els nostres 

productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-li a 

esdeveniments organitzats per l'empresa al acceptar la nostra política de protecció de dades.

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de protecció de dades es publicarà en 

aquest apartat i, si és necessari, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, 

us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.

Si teniu qualsevol dubte o comentari sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un 

correu electrònic a educambientcoop@gmail.com 
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