DECLARACIÓ DE PRIVACITAT DE CLIENTS I PROVEÏDORS
PROCEDIMENTS GENERALS PER AL COMPLIMENT DE LA GDPR

PGSI-DP-101

ERCROS S.A., en compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades de Maig, GDPR
2016/679, i de la Llei Orgànica de Protecció de dades i Garanties de Drets Digitals, ha adoptat
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés
no autoritzat de les dades personals facilitades pel client i proveïdors tenint en compte l’estat
de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT





Responsable del tractament: Ercros, S.A.
Domicili social: Avda. Diagonal 595, 10ª planta, 08014 de Barcelona.
Contacte: tel. (+34) 934 393 009 - Fax: (+34) 934 308 073 - E-Mail: ercros@ercros.es
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8.880, Foli 182,
Full 47.063 –NG. C.I.F: A-08000630.

DADES RECOLLIDES
Per a realitzar els tractaments abans mencionats, és necessari recollir la següent informació per
a cadascun d’ells:






Gestió de contractes i ofertes
Gestió de comandes
Dades de contacte
Informació legal del client
Dades relacionades amb el control d’accés a les nostres instal·lacions

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les dades de caràcter personal seran tractades amb les següents finalitats:




Mantenir la relació contractual amb clients i/proveïdors.
Coordinació d’activitats empresarials, CAE.
Registrar els accessos del personal a les instal·lacions d’ERCROS S.A.
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BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
Per a aquests tractaments la base i fonament legal es trobaria a la relació contractual vigent o
futura, mantinguda entre ERCROS S.A. i les empreses clients i/o proveïdors sobre les quals es
disposa de la informació de caràcter personal necessària a la relació entre les dues parts.
TEMPS DE RETENCIÓ DE LES DADES
Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del
servei entre les parts i un cop finalitzi es retindrà la informació durant el termini prudencial que
garanteixi la defensa dels legítims drets de les parts implicades o, en el seu cas, el que determini
la legislació vigent.
EXERCICI DE DRETS
Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
portabilitat de dades i oposició a través de les següents vies: (1) dirigint una comunicació per
escrit al domicili social d’ERCROS, S.A., indicant a l’atenció de “Responsable de privacitat –
Exercici drets”, o (2) a través del correu electrònic privacidad@ercros.es.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord a aquesta declaració de
privacitat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades
(www.agpd.es).
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