Política de Privacitat i Protecció de Dades d’Iddink Spain S.L.U.
Als efectes del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
així com en el R.D. 1720/2007 del 21 de Desembre pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, Iddink
l’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat d’Iddink amb les dades
obtingudes a la nostra pàgina web iddink.es o Iddink.cat, així com de les dades proporcionades a través de qualsevol
formulari, ja sigui de forma presencial, per telèfon i/o fax, i les derivades de la relació comercial o entrega dels productes
comprats. Les dades de menors d’edat s’entenen proporcionades amb el consentiment explícit dels seus pares, mare o
tutor. La finalitat d’aquest fitxer és garantir la prestació contractada pels clients amb Iddink, així com la realització
d’activitats promocionals i publicitàries que poden ser del seu interès a través de qualsevol mitjà, incloent l’enviament de
missatges comercials a través d’SMS, correu electrònic i correu postal. Iddink es compromet al compliment de la seva
obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i adoptarà, a
aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de
conformitat amb allò previst en la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a
Espanya en cada moment. El client accepta que les dades personals aportades en el moment de sol·licitar la prestació de
qualsevol dels nostres serveis siguin incorporades en un fitxer automatitzat, la titularitat de la qual correspon a Iddink, amb
la finalitat de prestar el servei sol·licitat. Iddink es compromet a no transferir a tercers les dades proporcionades pel client, a
no sé que, degut al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes desenvolupades per
Iddink per prestar els seus serveis, sigui necessari comunicar-les a un tercer, com per exemple empreses de transport o de
gestió d’impagats. El client accepta que les seves dades puguin ser cedides a l’AMPA (Associació de Mares i Pares
d’Alumnes), al centre d’ensenyament on l’alumne estigui matriculat i a les entitats col·laboradores necessàries perquè
Iddink pugui desenvolupar correctament la seva activitat consistent en el subministrament d’articles als alumnes dels
centres d’ensenyament que contracten els serveis d’Iddink. Així mateix, Iddink pot divulgar o intercanviar la informació
personal dels pares o representants legals quan sigui necessari per el compliment de la llei o perquè es compleixin les
Condicions Generals de la Venda d’Iddink; per això, Iddink podrà divulgar o intercanviar informació amb societats i/o
organitzacions per la protecció contra el frau i la reducció del risc de crèdit. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions
comercials per mitjans electrònics pot dirigir-se en qualsevol moment a Iddink a través de la següent direcció de correu
electrònic info@iddink.es o info@iddink.cat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es
responsabilitzarà de comunicar a Iddink qualsevol modificació en les mateixes, reservant-se Iddink el dret a excloure dels
serveis registrats a qualsevol client que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que procedeixin en Dret.
Per últim, s’informa al client que per exercitar els drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació podrà dirigir a Iddink una
petició per escrit a la següent direcció postal: Avda. de la Ribera, 11, Polígon Industrial Pallejà, 08780 Pallejà (Barcelona).

