El primer és agrair-te que estiguis a la nostra web (viralcomunicacio.cat) i, per què estiguis
tranquil/la, volem informar-te de l'ús que podem fer amb les teves dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les teves
dades?
Identitat: Viral Imatge i Comunicació SL
NIF: B55229033
Adreça postal: Ctra. Santa Eugènia, 25 Baixos A - 17005 GIRONA
Telèfon: 972 296 828
Correu electrònic: info@viralcomunicacio.cat
Delegat/da Protecció de Dades: Viral Imatge i Comunicació SL

Amb quina finalitat fem ús de les teves dades
personals?
A viralcomunicacio.com utilitzarem les dades facilitades per:
- La gestió d'enviament d'informació sol·licitada
- Informar sobre ofertes o serveis que puguin ser d'interès
- Millorar l'experiència d'usuari
Els correus electrònics enviats poden ser o no automatitzats per viralcomunicacio.cat o pels
diferents proveïdors de serveis, amb la finalitat d'enviar informació sobre la nostra empresa,
els nostres productes o serveis o uns altres de tercers que puguin ser d'interès.
Per tal de millorar l'experiència d'usuari i la recollida d'informació utilitzarem tot tipus de
coockies que considerem adequats per a la nostra marca.

Quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades a la web es conservaran durant un període de 10 anys
a partir de l'última confirmació o mentre es mantingui una relació mercantil. Aquestes dades
seran eliminades quan se sol·liciti la seva supressió i sempre d'acord a la normativa vigent

Legitimació
El tractament de les teves dades personals és necessari per al compliment de les
obligacions legals derivades del Reial decret 1720/2001 de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre
de protecció de dades de caràcter personal.
La base legal pel tractament de les teves dades és l'execució de la subscripció online al blog
a través del formulari de contacte de la web www.viralcomunicacio.cat.
L'oferta de productes, serveis o informació està basada en el consentiment que se't sol·licita,
sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de serveis o el
lliurament de productes pendents.

Es comunicaran les teves dades a altres destinataris?
Les teves dades personals poden ser comunicades o tractades a altres empreses del grup
empresarial per a finalitats administratives si fos necessari.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves
dades?
Tens tot el dret a obtenir confirmació sobre si Viralcomunicació està tractant amb les teves
dades personals.
Si Viralcomunicació està tractant amb les teves dades personals, pots conèixer aquesta
informació i sol·licitar la rectificació si no són correctes o la seva eliminació si ja no són
necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Com hem obtingut les teves dades?
Totes les dades personals que tractem a viralcomunicacio.cat han estat obtingudes des de
la pròpia web mitjançant formulari de contacte, correu electrònic o correu postal a la nostra
empresa.
Les dades que tractem són:
- Dades d'identificació
- Claus d'identificació
- Adreces postals o electròniques

