
Informació bàsica sobre la protecció de dades

D’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/2017 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades RGPD) informem:

Responsable del tractament
Handycat IDP S.L. amb domicili fiscal C/ Artesans, 11C de Valls (tel. 977609 003 correu 
electrònic: adm@handycat.com) com a únic responsable del tractament de les dades 
personals o de l’entitat següents:
- Nom o raó social
- NIF
- Adreça
- Telèfons
- Adreces de correu electrònic
- Adreces web
- Números de compte corrent
- i, en el cas dels treballadors número d’inscripció a la seguretat social

Finalitat del tractament
La finalitat del tractament de les dades personals que ens faciliten les persones 
interessades és la de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten,  
promocionar productes, enviar informació relativa al nostre sector i enviar informació 
sobre formacions, congressos, conferències i fires.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat/da no en sol·liciti
la supressió.

Legitimació
La base legal per enviar publicitat, comunicacions, promocions, etc és el vostre 
consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.

Destinataris
Les dades personals que vostè comparteix amb nosaltres no es cediran a tercers, tret que 
sigui obligació legal.

Drets dels interessats
- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Handycat estem tractant dades
personals que la concerneixen o no.
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- Les persones interesades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, 
entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les 
quals es van recollir.
- En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les 
conservarem per exercir o defensar reclamacions.
- Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de 
màrqueting. Handycat deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o 
per exercir o defensar possibles reclamacions.
- En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades 
personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un 
altre responsable.

Com podeu exercir els drets? 
- Mitjançant un escrit adreçat a Handycat IDP SL, C/ Artesans, 11 - 43800 Valls.
- Mitjançant un correu electrònic a: adm@handycat.com

Categories de dades
Handycat només tracta dades identificatives (nom ,telèfon i correu electrònic), no es 
tracten categories especials de dades.

Procedència
Les dades personals que tractem procedeixen de formularis prèviament signats per la 
persona interessada.

La principal procedència de les dades sobre els telèfons i correus electrònics és 
mitjançant procediment previ però algunes adreces de correu electrònic són extretes de 
bases de dades públiques d’Internet. En aquest cas, es tractaran amb el mateix rigor que 
les facilitades expressament a nosaltres.
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