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Societat Inscrita Registre Mercantil Barcelona // Foli 3 // Tom 42292 // Full B-407.122 // Inscripció 4ª.  

Aquesta Política de privacitat indica la manera en què REMONDIS IBERIA recopila, utilitza, processa, 
manté, protegeix i divulga les dades personals que obtenim, o que pot proporcionar a través d'aquest lloc 
web https://privacidad.remondis-iberia.es .  

REMONDIS IBERIA, SL com a titular d'aquest lloc web es compromet a protegir i mantenir la privacitat 
de la seva informació personal de conformitat amb Reglament General de Protecció de Dades UE 
2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals Llei 3/2018.  

En funció del marc legal i de les nostres polítiques internes de Seguretat de la Informació podem 
actualitzar aquesta política per reflectir els canvis i així protegir millor les seves dades personals i la seva 
privacitat gestionats des d'aquest lloc web.  

A l'accedir a aquest lloc web i enviar les seves dades personals a través dels correus electrònics 
publicitats en aquesta web o dels possibles formularis d'entrada de dades, reconeix expressament que 
ha llegit, entès i accepta tots els termes d'aquesta Política i que ha atorgat el seu consentiment per 
processar les seves dades personals, segons el que disposen les lleis, reglaments i polítiques aplicables.  

Quan recopilem les dades i amb quines finalitats  

En nom de REMONDIS IBERIA tractem la informació que ens facilita en aquest lloc web amb la finalitat 
de mantenir la comunicació amb els interessats, interactuar amb els continguts i gestionar l'enviament 
d'informació que ens sol·licita, tot això a través dels potencials formularis d'entrada d'informació en les 
diferents pàgines de https://privacidad.remondis-iberia.es .  

Específicament les entrades d'informació de caràcter personal poden ser:  

� Enviament d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres adreces de correu electrònic informades 
en aquest lloc web.  



Aquesta recollida de dades per part de REMONDIS IBERIA dels usuaris de la pàgina web és voluntària i 
basada en el seu consentiment, no estant obligat l'usuari que accedeix i navega en la web a facilitar les 
seves dades de caràcter personal tant per mitjà dels correus electrònics com per l'emplenament dels 
formularis.  

Les dades de caràcter personal que pugui facilitar a REMONDIS IBERIA per mitjà del correu electrònic o 
l'emplenament de formularis seran tractats per REMONDIS IBERIA com a responsable, sent voluntari el 
lliurament d'aquestes dades de caràcter personal. La comunicació de dades per l'usuari sempre ha de 
ser veraç i actual.  

Si l'usuari no desitja que REMONDIS IBERIA sotmeti a tractament les seves dades personals, s’haurà 
d'abstenir de remetre correus electrònics i emplenar els formularis existents en el lloc web. En qualsevol 
cas, REMONDIS IBERIA l'informarà de les condicions en què es recullen dades personals i les finalitats 
amb què seran utilitzats, de l'obligació de facilitar-los o no, dels drets que assisteixen a l'usuari, de les 
condicions en què es poden exercitar, i de qualsevol altra informació complementària que resulti 
necessària.  

Si la persona que facilita les seves dades de caràcter personal és incapaç o menor de 16 anys, se li 
adverteix que ha de comptar amb el consentiment del seu representant legal o tutor per comunicar les 
seves dades i consentir els tractaments de dades, havent d'abstenir de facilitar les seves dades si no 
compta amb el consentiment del seu representant legal o tutor, i no és el cas REMONDIS IBERIA 
responsable de les actuacions de l'incapaç o menor.  

Temps de conservació i retenció  

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per 
determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades.  

Quins drets té sobre les seves dades  

Potencialment pot rebre comunicacions comercials perquè ens va donar el seu consentiment o per interès 
legítim de REMONDIS IBERIA a l'ésser client de la nostra organització. Si desitja donar-se de baixa 
d'aquestes comunicacions comercials pot utilitzar les opcions de «Donar-se de baixa» que apareixen en 
els missatges.  

De manera general podrà exercir els seus drets de protecció de dades personals (accés, rectificació, 
oposició, supressió, limitació a el tractament i portabilitat) dirigint una comunicació per escrit a el domicili 
social de REMONDIS IBERIA, SL (informació en contacta amb nosaltres) o al correu electrònic 
dpd@remondis.es  en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identificació equivalent   

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord a aquesta política de privacitat, pot 
contactar amb el nostre coordinador de protecció de dades dpd@remondis.es . Això no obstant, podrà 
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es).  



Com protegim la seva informació  

Amb l'objectiu de salvaguardar els seus drets personals, l'informem que REMONDIS IBERIA, SL., Ha 
adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les 
dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i / o tractament o accessos 
no autoritzats. Les dades personals són tractades amb el màxim zel per tot el nostre personal en qualsevol 
fase dels serveis prestats. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en 
els casos legalment previstos, o en què el beneficiari no els actualitzi correctament.  

En REMONDIS IBERIA entenem la Seguretat de la informació com el conjunt de processos tècnics, 
legals i organitzatius per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació que tractem 
dels nostres clients, incloent les dades personals i en general qualsevol dada que tractem de la seva 
companyia i dels seus empleats.  

Política de cookies  

No fem ús cookies per recollir informació dels usuaris i tampoc cap altre registre programat, com les 
adreces IP d'accés, ni per a ús propi, ni tampoc de tercers.  

Ara bé, necessàriament s'utilitzen cookies pròpies de sessió del navegador i alienes a la nostra intervenció 
(programació), amb la finalitat tècnica de permetre a l'usuari la navegació en el lloc web.  

Transmissió de dades a tercers països  

La transmissió de dades a tercers països només es fa sota l'acord de les entitats que formen part del 
GRUP REMONDIS i les normes corporatives vinculants.  

Informacion específica de protecció de dades personals en els serveis de REMONDIS IBERIA  

Si vostè és client de REMONDIS IBERIA o treballador i desitja més informació sobre el compliment 
Protecció de dades personals en els serveis de REMONDIS IBERIA i en general de les nostres polítiques 
de seguretat i compliance, pot consultar la pàgina web http://privacidad.remondis-iberia.es  on trobarà 
informació detallada.  

Última actualització d’aquesta política: 1 de març de 2022  

Aquest document és d'ús confidencial per a clients, empreses dels serveis de REMONDIS IBERIA i els 
seus treballadors. Tota la informació de privacidad.remondis-iberia.es no pot ser cedida a terceres 
parts ni publicada en sistemes d'informació o documentals privats o públics sense permís exprés de 
REMONDIS.  


