INFORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ DE DADES
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ UTMAR DANCE 2018-2019
Identificació del Responsable. L'informem que les dades personals que vostè ens proporciona són
incorporades a un tractament de dades personals denominat ALUMNES responsabilitat de Utmar
EDUCACIÓ, SLU amb CIF B60565876 i amb domicili en C / MOLÍ, 48, 08950-ESPLUGUES DE
LLOBREGAT, BARCELONA (ESPANYA) . Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon al número
933716680 o bé mitjançant correu electrònic a la bústia.
Delegat de Protecció de Dades. El nostre Delegat de Protecció de dades és: AUDINNOVA, S.L amb CIF
B25644543 i domicili a PASSEIG DE RONDA, 60 BAIXOS de 25006 LLEIDA de LLEIDA. Pot contactar bé
per correu postal. També pot contactar telefònicament al nombre 973266599. Així mateix, pot escriure un
correu electrònic a DPO@2-CARE.ES.
Finalitat. En Utmar EDUCACIÓ, SLU tractem la informació de les persones interessades amb la següent
finalitat: la informació que ens facilita serà tractada per gestionar la inscripció a UTMAR DANCE, així com
les gestió administrativa, comptables, fiscals i legals.
Termini de Conservació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la
relació mercantil, les seves dades es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l'última
confirmació d'interès
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. L'informem que no hi ha decisions automatitzades
incloent l'elaboració de perfils.
Base Jurídica del Tractament. Legitimació per execució d'un contracte.
Destinataris de cessions. Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte en situacions legals. Es
preveu comunicació de dades a les entitats bancàries pel cobrament dels rebuts emesos pel client.
Transferències Internacionals. No es realitzen transferències internacionals
Drets. Podrà exercir els seus drets mitjançant el correu electrònic o dirigint-se a la direcció facilitades:
- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
- Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
- Dret a oposar-se al tractament.
- Dret a la portabilitat de les dades
Per exercir els seus drets, ha de dirigir al responsable de li entitat, sol·licitant el corresponent formulari per
a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, pot redirigir a l'interessat a l'Autoritat de Control competent per
obtenir informació addicional sobre els seus drets.

