POLÍTICA DE PRIVACITAT
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable de les seves dades és la societat Luis Rubí, S.L.
L'adreça és: Carrer Muntaner 354, principal segona, del municipi de Barcelona, 08021.
Correu electrònic: info@lr333.es
El contacte de l'oficina de privacitat és: info@lr333.es
2. Per què i per a què tractem les seves dades personals?
La societat Luis Rubí, S.L. tracta les seves dades personals amb les finalitats següents:
a) Finalitats basades en l'interès legítim de la societat.
En Luis Rubí, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades i
usuaris, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin,
així com facilitar als usuaris i interessats ofertes, comentaris i actualitzacions dels
nostres productes.
Per tal de poder oferir-li el millor servei d'acord als seus interessos i millorar la seva
experiència d'usuari, podrem, si fos el cas, elaborar perfils comercials, d'acord amb la
informació sol·licitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest
perfil.
b) Finalitats que requereixen el seu consentiment.
Ens caldrà que ens facilitin el seu consentiment per a l'enviament d'ofertes,
màrqueting, publicitat i gestió de les seves dades d'usuari.
Ens caldrà que ens facilitin el seu consentiment per a la cessió de dades a tercers
importants per poder exercir la nostra activitat, i sempre dins de la legalitat vigent. La
cessió només es realitzarà per als fins pels quals s'hagi contractat a cada encarregat de
tractament.
3. Com obtenim les seves dades.
La societat Luis Rubí, S.L., obté les dades de la informació que ens facilita quan es dóna d'alta a
la mateixa. Així mateix, obtenim informació de les seves dades quan navega per la nostra web i
accepta la nostra política de cookies.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades d'Identificació. (Nom, cognoms, DNI).
• Codis o claus d'identificació.
• Adreces postals o electròniques.
• Informació comercial.
No es tracten dades especialment protegides.

4. Durant quant de temps conservarem les seves dades.
Les seves dades personals seran bloquejades quan hagin deixat de ser necessàries per a la
finalitat per la qual van ser recollides, quedant a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el
Ministeri Públic o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de
protecció de dades, per a l'obtenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament,
durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini la societat Luis Rubí, S.L.,
procedirà a la supressió de les seves dades.
5. Qui rebrà les seves dades.
La societat Luis Rubí, S.L. comunica les seves dades personals a:
1.- Organismes públics competents, Agència Tributària, jutges i tribunals, quan la societat
tingui l'obligació legal de facilitar-los.
2.- Societats que realitzen la gestió comptable, fiscal i laboral de la societat, amb la finalitat de
l'exercici de les funcions inherents a l'encàrrec.
3.- Així mateix Luis Rubí, S.L., disposa de normes corporatives vinculants aprovades pel comitè
europeu de Protecció de Dades.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades.
Segons el Reglament General de protecció de Dades, vostè pot exercir els següents drets:
• Oposició.
• Accés.
• Rectificació.
• Supressió.
• Limitació.
• Portabilitat.
• No ser objecte d'una decisió basada únicament en tractament automatitzat de les seves
dades.
• Revocació del consentiment prestat.
Pot exercir aquests drets, i en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de
les seves dades personals, davant l'oficina de privacitat o el servei d'atenció al client
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@lr333.es, o per correu postal dirigit al
carrer Muntaner número 354, principal segona, de la ciutat de Barcelona, codi postal 08021
(atenció al responsable de protecció de dades / privadesa o servei d'atenció al client). Haurà
d'aportar per a la correcta identificació còpia del seu D.N.I. o document oficial que l'acrediti.
Pot presentar igualment una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Disposa de la informació necessària al web www.agpd.es.

