POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.
EDICIÓ DISSENY I REALITZACIÓ INTERACTIVA, S.L. (D'ara en endavant,
"RESPONSABLE"), és el responsable del tractament de les dades personals de
l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per
la qual cosa se li facilita la següent informació en quan al tractament:
1. Com a Usuari del Lloc Web, acceptant les Condicions Generals i la Política de
Privacitat, accepta el contingut d'aquesta clàusula de Protecció de Dades.
2. La present Política de Privacitat resulta de l’aplicació a la navegació com a Usuari
que es realitzi en tot el lloc web, per qualsevol dels mitjans electrònics possibles
o subscripcions via RSS.
3. Responsable del fitxer.
Les dades personals recollides per e-notícies, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de EDICIÓN DISSENY I REALITZACIÓ INTERACTIVA, S.L,
amb CIF B-63078612, domiciliada a Barcelona, Carrer Indústria, número 60,
LOCAL 7, codi postal 08025, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en data
2 d'agost de 2011, en el Tom 35.336, Foli 194, Full B-264.074, Inscripció 1
E-noticies ha designat un responsable de dades per exercitar els seus drets. A
aquest respecte, l'Usuari podrà dirigir-s’hi mitjançant la següent adreça de correu
electrònic: e.martin@e-noticies.com.
4. Tipologia de dades recollides a través del lloc web
E-noticies recollirà les dades a través del lloc web www.e-noticies.com. Aquestes
dades es corresponen amb l'adreça IP des de la qual s'accedeix al lloc web, o si
és el cas amb les dades d'usuari amb què s'ha registrat per rebre subscripcions,
mitjançant la identificació de correu electrònic i nom d'usuari. En la mesura que
permetin identificar a l'Usuari, seran considerats com a dades personals.
E-noticies podrà vincular les dades anteriors a la següent informació:
1. Dades d'ús i navegació amb finalitats estadístiques, de control i
publicitàries relatives a l'Usuari, en concret quina tipologia d'Usuari és i el
seu interès sobre el lloc web o a quins anuncis accedeix.
2. Interessos i el perfil de l'Usuari que resultin de la navegació o de l'ús que
faci d'E-noticies, així com informació sobre el dispositiu d'accés, data i
hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, cookies (tal com
s'explica en la política de cookies recollida en les condicions generals),
que permeten identificar el navegador i el dispositiu de l'Usuari.

3. E-noticies també podrà utilitzar tecnologies d'identificació i seguiment
d'usuaris per a conèixer preferències de navegació.
5. Finalitats
Les dades facilitades per l'Usuari o que resultin de la navegació del lloc web són
utilitzats amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:
•

Facilitar un servei personalitzat a l'Usuari per a l'enviament de notícies.

•

Gestionar les incidències i el manteniment dels Usuaris.

•

Categoritzar tipologies, segmentacions i perfils d'usuaris amb la finalitat
de millorar el servei.

•

Podria arribar a utilitzar-se per a dissenys editorials o comercials,
específicament per a crear perfils d’usuaris i serveis.

6. Cessió a tercers de les dades:
E-notices no cedeix dades a tercers pel tractament dels mateixos. Les Dades
dels Usuari tan sols seran d'accés als desenvolupadors de la web i l'empresa
que ens ofereix l'allotjament en els seus servidors. Totes elles tenen regularitzat
amb nosaltres l'accés a aquestes dades per a la finalitat exclusivament aquí
descrita. No es destinaran a cap altre tercer pel seu tractament.
Pel mesurament de l'ús, e-noticies utilitza proveïdors externs (Google) que
utilitzen cookies per a realitzar estudis analítics de l'ús, condicions les quals es
poden llegir en la Política de Cookies recollida en les condicions generals.
Més informació sobre la política de privacitat de Google a:
http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html.
7. Criteris de conservació de les dades:
Es conservaran mentre hi hagi un interès de l'Usuari per mantenir la fi del
tractament, és a dir, mentre no cancel·leu la subscripció, exercitant d'aquesta
manera el seu dret de supressió.
En cas d'exercir el seu dret de supressió, les Dades seran conservades de
manera restringida a disposició de les autoritats durant el termini legal necessari
per atendre a les possibles responsabilitats que portin causa del tractament i ús
de les dades.
8. Drets que assisteixen a l'Usuari:
1.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

2.

Dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i de la limitació o
oposició al seu tractament. Dret d'accés: L'interessat tindrà dret a sol·licitar i
obtenir gratuïtament la informació de les seves dades de caràcter personal
sotmeses a tractament, l'origen d'aquestes dades, així com les
comunicacions realitzades o que es preveuen fer dels mateixos. Quan

l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que aquest
sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un
format electrònic d'ús comú. El dret a obtenir còpia no afectarà negativament
els drets i llibertats d’altres.
3.

Dret de rectificació i supressió: el responsable del tractament té l’obligació
de fer efectiu el dret de rectificació o supressió de l'interessat en el termini
de deu dies. Seran rectificades o suprimides si és el cas, les dades de
caràcter personal les quals el seu tractament no s'ajusti al que disposa la llei
i en particular, quan aquestes dades resultin inexactes i incompletes, tindrà
dret a obtenir sense dilació indeguda, la rectificació de les dades personals
inexactes que li concerneixin. L'interessat té dret a que es completin les
dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una
declaració addicional.

4.

Dret a la limitació del tractament: la persona interessada té dret a obtenir del
responsable del tractament la limitació del tractament de les dades.

5.

Dret d'oposició: l'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per
motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals
que li concerneixin (interès públic i interès legítim) siguin objecte de
tractament, inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes
disposicions. El responsable deixarà de tractar les dades personals, llevat
que acrediti motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre
els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació,
l'exercici o la defensa de reclamacions. L'Usuari tindrà dret a formular una
queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

9. Menors.
Els menors de 18 anys no haurien d'utilitzar els serveis d'e-noticies sense l’
autorització dels seus pares.
En el cas dels Usuaris registrats, E-noticies sol·licitarà que s'acrediti tenir la
condició de la majoria d’edat (més de 18 anys), reservant-se el dret a sol·licitar
el DNI per acreditar l'edat.
10. Legitimació pel tractament de les dades
La base jurídica que legitima el tractament de dades d'e-noticies és l'interès
general d'e-noticies.

