
Avis Legal y Protecció de Dades

Des del grup TÜV Rheinland us agraïm que visiteu aquest lloc web, així com el vostre interès en els 
productes i serveis que oferim. La protecció i la seguretat de les dades dels nostres clients i usuaris 
han estat sempre una prioritat per al nostre grup. Per això, atorguem la màxima importància a la 
protecció de les seves dades personals.

Declaració sobre protecció de dades

Avisos generals i informació obligatòria

La declaració sobre protecció de dades us ofereix informació general sobre les dades personals que 
recopila el grup TÜV Rheinland i el que passa amb elles quan visiteu el nostre lloc web. Tractem les 
vostres dades personals de forma confidencial i d'acord amb les disposicions legals pertinents i amb la 
present declaració. Quan accediu al nostre lloc web, els vostres hàbits de navegació poden ser 
avaluats amb finalitats estadístics. Per a això, s'utilitzen fonamentalment cookies, eines d'anàlisi i 
eines de terceres parts. Per norma general, l'anàlisi dels hàbits de navegació té lloc de manera 
anònima, de manera que no és possible dur a terme una identificació. Teniu dret a oposar-vos a 
aquesta anàlisi o podeu impedir si no utilitzeu determinades eines. Per saber més sobre això, 
consulteu els apartats de la nostra declaració sobre protecció de dades.

1 Informació sobre la recopilació de dades personals

En aquesta declaració, us informem sobre la recopilació i el posterior tractament de dades personals 
que tenen lloc quan utilitzeu el nostre lloc web. Les dades personals són totes aquelles que fan 
referència a vosaltres personalment o que permeten determinar la vostra identitat, com, per exemple, 
el vostre nom, domicili, adreça de correu electrònic o conducta d'usuari.

El responsable del tractament, en funció de lo disposat en l’article 4, apartat 7, del Reglament 
general de protecció de dades de la UE (RGPD) es:

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A. 
• Avda. de Burgos 114, 3º 
• 28050 Madrid
• Correo electrónico: dpr@es.tuv.com
• Y

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., 
• Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 
• 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 
• Correo electrónico: dpr@es.tuv.com

Podeu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades utilitzant les següents vies:

• a) Enviant un missatge a l'adreça dpr@es.tuv.com i indicant en l'assumpte "Delegat de 
protecció de dades".

• b) Utilitzant la nostra adreça postal i afegint "Delegat de protecció de dades" com a destinatari.

Quan us comuniqueu amb nosaltres per correu electrònic o per mitjà d'un formulari de contacte, 
emmagatzemem les dades que ens faciliteu (adreça de correu electrònic i, en determinats casos, nom 
i número de telèfon) per tal de respondre a les vostres consultes. Les dades recopilades en aquest 
context són eliminades una vegada que el seu emmagatzematge ja no és necessari, o el seu ús 
queda limitat en cas que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació.
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En cas que recorrem a determinats proveïdors per a la realització de tasques concretes o desitgem 
utilitzar les vostres dades amb finalitats publicitàries, a continuació us informem en detall sobre els 
corresponents procediments. Així mateix, especifiquem els criteris que estableixen els terminis de 
conservació.

Transmetem les vostres dades personals a tercers si la consulta requereix que les vostres dades 
siguin comunicades a determinats destinataris. Aquesta transmissió té lloc sempre de conformitat amb 
les disposicions legals.

Per motius de seguretat i amb l'objectiu de protegir la transmissió de contingut confidencial, com, per 
exemple, les dades dels formularis, aquest lloc web fa servir un xifrat SSL o TLS. Quan el xifrat està 
activat, les dades que ens transmeteu no poden ser llegides per tercers. Una connexió està xifrada 
quan a la barra d'adreces del navegador apareix "https: //" en lloc de "http: //" i es mostra el símbol 
d'un cadenat.

Queda prohibida la utilització de les dades de contacte de l'Avís legal, a la publicació del qual estem 
obligats, per l'enviament de publicitat i material informatiu que no hàgim sol·licitat expressament. 
L'operador del lloc web es reserva el dret a emprendre accions legals en cas de rebre informació 
publicitària no sol·licitada, com a missatges de correu brossa.

2 Drets de l’interessat

Pel que fa a les dades personals que us concerneixen, us assisteixen els següents drets:

• a. Dret d'accés
• b. Dret de rectificació o supressió
• c. Dret a la limitació del tractament
• d. Dret d'oposició al tractament
• e. Dret a la portabilitat de les dades

Puede ejercitar sus derechos en cualquier momento mediante correo electrónico dirigido a 
info@es.tuv.com o mediante correo postal a las siguientes direcciones: 

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A. 
• Avda. de Burgos 114, 3º 
• 28050 Madrid

y/o

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., 
• Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 
• 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació sobre el tractament que fem de les vostres dades 
personals davant d'una autoritat de control. 

3 Recopilació de dades personals al visitar el nostre lloc web

Quan utilitzeu el lloc web amb fins merament informatius, és a dir, quan no us registreu ni faciliteu 
informació de cap altra manera, recopilem les dades personals que el vostre navegador transmet als 
nostres servidors:

• a. Adreça IP
• b. Data i hora de l'accés
• c. Diferència entre la seva zona horària i la zona GMT (Greenwich Mean Time)
• d. Contingut de la sol·licitud (pàgina concreta)
• e. Resultat de l'accés / codi d'estat HTTP
• f. Volum de dades transmeses
• g. Lloc web del qual procedeix la sol·licitud
• h. Navegador
• i. Sistema operatiu i interfície d'usuari
• j. Idioma i versió del navegador
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La base jurídica per al tractament de les dades és l'article 6, apartat 1, lletra f) del Reglament general 
de protecció de dades (RGPD), que permet el tractament de dades necessàries des del punt de vista 
tècnic per garantir un funcionament estable i segur del lloc web.

A més de les dades ja esmentades, en utilitzar el nostre lloc web es guarden cookies al vostre 
dispositiu. Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen en el disc dur associats al 
navegador que utilitzeu i a través dels quals l'operador de les cookies (en aquest cas, nosaltres) 
recopila determinades dades. Les cookies no tenen capacitat per executar programes ni instal·lar virus 
al vostre ordinador i la seva funció consisteix a fer la visita al nostre lloc web més còmoda i eficient.

Utilització de cookies:

• a. Aquest lloc web fa servir cookies de diversos tipus, l'abast i funcionament de les quals es 
detalla a continuació:

•

◦ i. Galetes temporals (consulteu l'apartat b)
◦ ii. Galetes permanents (consulteu l'apartat c)

• b. Les cookies temporals s'eliminen de forma automàtica tan aviat com es tanca el navegador. 
Entre elles s'inclouen, en especial, les cookies de sessió, que emmagatzemen un número 
identificatiu que permet assignar diverses sol·licituds del navegador a una mateixa sessió. 
D'aquesta manera, el lloc web reconeix el vostre ordinador quan torna a visitar-lo. Les cookies 
de sessió s'eliminen quan es tanca la sessió o el navegador.

• c. Les cookies permanents s'eliminen automàticament un cop transcorregut un termini 
determinat, que pot variar en funció de la cookie en qüestió. Vosaltres mateixos les podeu 
eliminar en qualsevol moment a través de la configuració de seguretat del navegador.

• d. Podeu configurar els paràmetres del navegador com considereu oportú, per exemple, perquè 
rebutgi la instal·lació de totes les cookies o només les de tercers. Us advertim expressament 
que, si ho feu, és possible que no totes les funcions del lloc web estiguin disponibles.

La base jurídica per al tractament de les dades és l'article 6, apartat 1, lletra f) de l'RGPD (per 
exemple, per tal de garantir un funcionament adequat del lloc web). En cas que s'emmagatzemin 
altres cookies (per exemple, per analitzar els vostres hàbits de navegació), aquestes es tracten de 
manera específica en la nostra declaració sobre protecció de dades.

4 Registre en el lloc web

Podeu registrar-vos al nostre lloc web per utilitzar funcions addicionals. Les dades que s’indiquen amb 
aquest fi els fem servir únicament per a les ofertes o serveis concrets per als quals us heu registrat. 
Durant el registre, hi ha camps obligatoris que heu d'emplenar necessàriament, doncs, en cas contrari, 
no acceptarem el registre.

En cas que es produeixin canvis importants en les nostres ofertes o modificacions tècniques, us 
informarem per correu electrònic utilitzant l'adreça que ens hagueu facilitat durant el registre.

El tractament de les dades aportades durant el registre és necessari per a l'execució d'un contracte en 
el qual l'interessat és part (article 6, apartat 1, lletra b) de l'RGPD) o es porta a terme amb el seu 
consentiment (article 6, apartat 1, lletra a) de l'RGPD). Podeu revocar el vostre consentiment quan ho 
considereu oportú, per això només cal que ens envieu un escrit informal per correu electrònic. Això no 
afecta, però, a la legitimitat del tractament de les dades anterior a la revocació.

Emmagatzemem les dades recopilades d'aquesta manera durant el període de temps que estigueu 
registrats al nostre lloc web i posteriorment les eliminem. Els terminis de conservació legals no es 
veuen afectats.

4.1 Registre mitjançant Facebook Connect

En lloc de registrar-vos directament en el nostre lloc web, teniu l'opció de fer-ho mitjançant Facebook 
Connect. L'operador d'aquest servei és Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, 
Irlanda.
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Si decidiu registrar-vos amb Facebook Connect i feu clic al botó "Iniciar sessió amb Facebook" / 
"Connectar amb Facebook", se us redirigirà automàticament a la plataforma de la xarxa social, on 
podreu iniciar sessió amb les vostres dades d'accés. D'aquesta manera, el vostre perfil de Facebook 
es vincula al nostre lloc web o als nostres serveis. Aquesta vinculació ens permet tenir accés a les 
dades que heu facilitat a la xarxa social, especialment:

• a. Nom a Facebook
• b. Foto de perfil i de portada
• c. Foto de portada
• d. Adreça de correu electrònic
• e. Nombre identificatiu a Facebook
• f. Llista d'amics
• g. Llista de "M'agrada"
• h. Data de naixement
• i. Sexe
• j. País
• k. Idioma

Aquestes dades s'utilitzen per crear, posar a la vostra disposició i personalitzar el vostre compte.

Per obtenir més informació, consulteu les condicions del servei i la política de dades de Facebook a 
https://es-es.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/ terms /.

5 Altres funcions i ofertes del nostre lloc web

A més de l'ús purament informatiu que podeu fer del nostre lloc web, us oferim diversos serveis que 
teniu al vostre abast en cas que us sigui d'interès. Per això, en general es requereix que aporteu 
dades personals addicionals que utilitzem per prestar el servei corresponent i el tractament es basa en 
els fonaments jurídics abans esmentats.

En alguns casos recorrem als serveis de proveïdors externs per al tractament de les dades personals. 
Aquests proveïdors són seleccionats amb la màxima cura, estan obligats al compliment de les nostres 
instruccions i són sotmesos a controls periòdics.

A més, podem transmetre les vostres dades personals a tercers quan oferim juntament amb 
determinats socis promocions, sortejos, la celebració de contractes o serveis similars. Se us facilitarà 
més informació al respecte a l'indicar les vostres dades personals, o també podeu consultar més a 
baix la descripció de l'oferta.

En cas que el proveïdor o soci tingui la seva seu fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), us 
informarem sobre les conseqüències d'aquesta circumstància en la descripció de l'oferta.

6 Revocació u oposició al tractament de los dades

En cas que hagueu atorgat el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals, 
ho podeu revocar quan ho considereu oportú. La revocació afecta la legitimitat del tractament a partir 
del moment en què ens l'hagueu remès.

Si el tractament de les vostres dades es justifica per una ponderació d'interessos, podeu oposar-vos al 
tractament. Aquest serà en el cas particular que el tractament no sigui necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual sigueu part, cosa que indiquem en la descripció de les funcions que apareixen a 
continuació. En exercir el vostre dret d'oposició, us preguem que ens indiqueu els motius pels quals no 
hem de tractar les vostres dades personals. Si l'oposició està justificada, analitzarem les 
circumstàncies i bé suspendrem o adaptarem el tractament de les dades, o bé us comunicarem els 
nostres motius legítims imperiosos per continuar amb el tractament.

Per descomptat, podeu oposar-vos en qualsevol moment al tractament de les vostres dades personals 
amb finalitats publicitàries o d'anàlisi de dades. Si desitgeu fer-nos arribar la vostra oposició al 
tractament de les vostres dades amb finalitats publicitàries, utilitzeu les següents vies de contacte: 
correu electrònic a info@es.tuv.com o correu postal a

• TÜV RHEINLAND IBÉRICA S.A. 
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• Avda. de Burgos 114, 3º 
• 28050 Madrid
• y/o
• TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., 
• Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 
• 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Butlletí informatiu, eines d'anàlisis i publicitat

1 Butlletí informatiu (newsletter)

Si atorgueu el vostre consentiment, podeu subscriviu-vos al nostre butlletí informatiu, a través del qual 
us informem sobre ofertes actuals d'interès. Els productes i serveis publicitats s'indiquen en la 
declaració de consentiment.

Per a la subscripció al butlletí, fem servir el mètode conegut com "double-opt-in", un sistema que 
implica que, després de registrar una adreça de correu electrònic, us vam enviar un missatge a 
l'adreça esmentada on us demanem confirmació que efectivament voleu rebre el butlletí. Si no 
confirmeu la subscripció, les dades es bloquegen i eliminen de manera automàtica. A més, 
emmagatzemem les adreces IP que utilitzeu i la data i hora de la subscripció i la confirmació. 
L'objectiu d'aquest procediment és poder acreditar la vostra subscripció i, si es dóna el cas, aclarir un 
possible ús no autoritzat de les vostres dades personals.

L'única dada obligatòria per a la subscripció al butlletí és la vostra adreça de correu electrònic. Podeu 
facilitar de manera voluntària dades addicionals, assenyalades com a tals, amb la finalitat que puguem 
dirigir-nos a vosaltres de forma personalitzada. Després de la confirmació de la subscripció, 
emmagatzemem la vostra adreça de correu electrònic per poder enviar-vos els butlletins. La base 
jurídica en aquest sentit és l'article 6, apartat 1, lletra a) de l'RGPD.

Podeu revocar el vostre consentiment per a l'enviament del butlletí i cancel·lar la vostra subscripció en 
qualsevol moment. Per a això, feu clic a l'enllaç que es facilita en cada un dels butlletins o envieu-nos 
un missatge utilitzant les vies de contacte que apareixen a l'Avís legal.

Us advertim expressament que mitjançant l'enviament del butlletí analitzem la vostra conducta 
d'usuari. Amb aquest objectiu, els missatges de correu electrònic que enviem contenen balises web 
(web Beacons) o píxels de seguiment, que mostren imatges d'un píxel emmagatzemades en el nostre 
lloc web. Per analitzar la conducta d'ús, vinculem les dades esmentades en l'apartat 3 de la primera 
part d'aquesta declaració i les balises web amb la vostra adreça de correu electrònic i el vostre número 
identificatiu individual. Els enllaços que apareixen en el butlletí també inclouen aquest número 
identificatiu.

Podeu oposar-vos en qualsevol moment a aquesta monitorització de la vostra conducta d'usuari 
mitjançant la cancel·lació de la vostra subscripció al butlletí, per això es proporciona un enllaç a tots 
els butlletins. Les dades es guarden durant el temps en què esteu subscrit al butlletí. Si us doneu de 
baixa, emmagatzemem les dades amb finalitats purament estadístiques i de forma anònima.

2 Eines d’anàlisi i publicitat

2.1 Eloqua

Utilitzem el servei Eloqua per optimitzar la comunicació amb els nostres clients. Els servidors de 
Eloqua, de l'operador ORACLE Deutschland B.V. & Co KG, Riesstrasse 25, 80.992 Munic, Alemanya, 
estan ubicats a la UE. No és possible descartar que en casos concrets determinats empleats d'Oracle 
Corporatios situats fora de la UE tinguin accés a les dades d'usuari durant la prestació dels serveis 
contractuals d'assistència tècnica i administració. No obstant això, ens hem assegurat amb caràcter 
preventiu que hi ha garanties suficients que acreditin un nivell de protecció de dades adequat, tal com 
preveu la normativa europea aplicable. Eloqua col·loca a la pàgina de registre corresponent una 
cookie permanent, llevat que ja hi hagi instal·lada una cookie de Eloqua al dispositiu. Si heu visitat un 

Página 5 de 10Avis Legal y Protecció de Dades | es | TÜV Rheinland

28/08/2018https://www.tuv.com/ca/spain/aviso_legal_proteccion_datos.html



lloc web que utilitzi aquest servei, és possible que el vostre dispositiu ja disposi d'una cookie d’Eloqua. 
En determinats casos, fem servir la cookie d’Eloqua per analitzar l'ús que feu del nostre lloc web per 
tal de continuar optimitzant. Els missatges de correu electrònic enviats per mitjà de Eloqua utilitzen 
tecnologies de seguiment. Fem servir aquestes dades, en primer lloc, per esbrinar quins temes us 
interessen, ja que ens permeten saber si obriu els nostres missatges i en quins enllaços feu clic. 
Aquesta informació, al seu torn, ens permet millorar els missatges que us enviem i els serveis que us 
oferim, i ho vinculem a dades de seguiment o perfils amb els quals ja comptem. Si voleu oposar-vos a 
la instal·lació de cookies d’Eloqua en el vostre dispositiu amb efecte futur, utilitzeu el següent enllaç: 
www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html#opt-out.

En cas que no desitgeu que reconeguem el vostre ordinador en les vostres pròximes visites (cookies 
del disc dur), podeu ajustar la configuració del vostre navegador de manera que elimini o bloquegi 
totes les cookies del disc dur, o us avisi abans que s'instal·li una cookie. Si no accepteu la instal·lació 
de cookies no podreu utilitzar alguns dels nostres serveis. En general, les cookies ens permeten saber 
qui sou i, per tant, oferir-vos serveis optimitzats i personalitzats.

2.2 Webtrekk

En aquest lloc web es recopilen i emmagatzemen dades amb finalitats de màrqueting i optimització 
per mitjà de webtrekk (www.webtrekk.com ). Webtrekk no transmet dades a tercers. La informació 
recopilada d'aquesta manera ens permet crear perfils d'usuari sota un pseudònim.

Webtrekk empra els següents tipus de cookies:

• a. Últim clic (s'utilitza per al temps de sessió; la seva durada és la mateixa que la de sessió)
• b. "Cookie de sessió" (la seva funció és reconèixer la sessió; la seva durada és la mateixa que 

la de sessió)
• c. "Cookie permanent" (serveix per reconèixer als usuari nous i als habituals; la seva durada és 

de sis mesos)

En la configuració del seu navegador, podeu impedir o autoritzar l'ús de les cookies.

2.3 Bing Ads

Aquest lloc web utilitza l'eina de remarketing "Bing Ads", de Microsoft Corporation One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, Estats Units ("Microsoft Advertising"). 

Si arribeu al nostre lloc web a través d'un anunci de Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads emmagatzema 
una cookie en el vostre ordinador. D'aquesta manera, tant Microsoft Bing com nosaltres sabem que 
algú ha fet clic en un anunci, ha estat redirigit al nostre lloc web i ha accedit a una pàgina de 
destinació determinada prèviament (pàgina de conversió). Esbrinem únicament el nombre total 
d'usuaris que han fet clic en un anunci de Bing i han estat redirigits a la pàgina de conversió. No es 
transmeten dades personals sobre la identitat de l'usuari.

Si no desitgeu que Microsoft utilitzi dades sobre la vostra conducta tal com s'ha descrit anteriorment, 
podeu rebutjar la instal·lació de les cookies que es requereixen per recopilar aquesta informació, per 
exemple, mitjançant l'ajust del navegador que impedeix la instal·lació automàtica de cookies. Així 
mateix, podeu evitar la recopilació de les dades registrades per la cookie i relatives al seu ús del lloc 
web, a més del tractament d'aquestes dades per part de Microsoft, declarant la seva oposició al 
següent enllaç: http://choice.microsoft.com/es-es/opt-out. Per saber més sobre la política de privadesa 
i l'ús de cookies per part de Microsoft i Bing Ads, visiteu la pàgina https://privacy.microsoft.com/es-
es/privacystatement

2.4 Públic personalitzat de Facebook

Aquest lloc web utilitza l'eina de remarketing "públic personalitzat" de Facebook Inc. ("Facebook"), que 
permet mostrar als usuaris d'aquest lloc web, durant la seva visita a la xarxa social Facebook o altres 
pàgines que també utilitzin aquesta eina, anuncis publicitaris ("Facebook Ads") relacionats amb els 
vostres interessos. L'objectiu que perseguim és mostrar-vos publicitat que pugui ser-vos d'interès amb 
la finalitat de fer que el nostre lloc web us resulti més atractiu.
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Quan s'integren eines de màrqueting com Facebook Pixels, el vostre navegador estableix 
automàticament una connexió directa amb el servidor de Facebook. No exercim influència alguna 
sobre l'abast i el posterior ús de les dades que recopila Facebook mitjançant la utilització d'aquesta 
eina i us informem d'acord amb els nostres coneixements actuals. En utilitzar l'eina de públic 
personalitzat de Facebook, la xarxa social rep la informació que heu accedit a una determinada pàgina 
del nostre lloc web o que ha fet clic en un dels nostres anuncis. Si heu iniciat sessió a Facebook, 
aquesta plataforma pot vincular la visita al vostre compte personal. Encara que no hagueu iniciat 
sessió a Facebook o no tingueu compte a la xarxa social, existeix la possibilitat que el proveïdor 
esbrini i emmagatzemi la vostra adreça IP i altres elements identificatius.

Podeu desactivar la funció de públic personalitzat a Facebook a https://www.facebook.com/settings/?
tab=ads#_möglich una vegada que hagi iniciat sessió.

La base jurídica per al tractament de les dades és l'article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD. Si desitgeu 
saber més sobre el tractament de les vostres dades per part de Facebook, visiteu la pàgina 
https://www.facebook.com/about/privacy.

2.5 DoubleClick Ad Exchange

Aquest lloc web utilitza l'eina de màrqueting en línia DoubleClick de Google. DoubleClick empra 
cookies per mostrar anuncis pertinents per a cada usuari, millorar els informes sobre el rendiment de 
les campanyes o evitar que un usuari vegi diverses vegades els mateixos anuncis. Per mitjà d'un 
nombre identificatiu de cookie, Google esbrina quins anuncis es mostren a cada navegador i, 
d'aquesta manera, podeu evitar que apareguin repetides vegades. A més, DoubleClick podeu 
registrar, per mitjà d'aquests números identificatius, les conversions relacionades amb les sol·licituds 
d'anuncis. Aquest seria el cas, per exemple, si un usuari veiés un anunci de DoubleClick i accedís més 
tard i amb el mateix navegador al lloc web de l'anunciant i adquirís algun producte. D'acord amb la 
informació facilitada per Google, les cookies de DoubleClick no contenen dades personals.

Quan s'integren aquestes eines de màrqueting, el seu navegador estableix automàticament una 
connexió directa amb el servidor de Google. No exercim influència alguna sobre l'abast i el posterior 
ús de les dades que recopila Google mitjançant la utilització d'aquesta eina i us informem d'acord amb 
els nostres coneixements actuals. En utilitzar l'eina DoubleClick, Google rep la informació que heu 
accedit a una determinada secció del nostre lloc web o que heu fet clic en un dels nostres anuncis. Si 
heu iniciat sessió en algun dels serveis de Google, est pot vincular la visita al vostre compte personal. 
Encara que no hageu iniciat sessió o no tingueu compte en Google, existeix la possibilitat que el 
proveïdor esbrini i emmagatzemi la vostra adreça IP.

Teniu diverses opcions al vostre abast per impedir la vostra participació en aquest sistema de 
seguiment: a) Mitjançant l'ajust corresponent del vostre navegador, podeu impedir la instal·lació de 
cookies de tercers i, per tant, no rebreu anuncis d'altres proveïdors. b) També podeu desactivar les 
cookies per al seguiment de conversions bloquejant les cookies del domini 
"www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, mitjançant l'ajust corresponent del 
vostre navegador. Tingueu en compte que, si elimineu les cookies, s'esborrarà també aquest ajust. c) 
Teniu l'opció de desactivar els anuncis personalitzats d'aquells proveïdors que participen en la 
campanya d'autorregulació "About Ads" a través de l'enllaç http://www.aboutads.info/choices. Tingueu 
en compte que, si elimineu les cookies, s'esborrarà també aquest ajust. d) Podeu inhabilitar de manera 
permanent els anuncis personalitzats en el vostre navegador Firefox, Internet Explorer o Google 
Chrome a l'enllaç http://www.google.com/settings/ads/plugin. Us advertim expressament que, si 
utilitzeu alguna d'aquestes opcions, és possible que no totes les funcions del lloc web estiguin 
disponibles de manera íntegra.

La base jurídica per al tractament de les dades és l'article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD. Si desitgeu 
obtenir més informació sobre l'eina DoubleClick de Google, visiteu https://www.google.es/doubleclick i 
http://support.google.com/adsense/answer/2839090, i consulteu la política de privadesa general de 
Google en https://www.google. de/intl/de/*policies/*privacy. També podeu visitar la pàgina web de la 
Network AdvertisingInitiative (NAI) a http://www.networkadvertising.org. Google s'ha adherit a l'acord 
Privacy Shield entre la UE i els Estats Units, https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework

Xarxes socials i d’altres complements
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1.Complements de xarxes socials

Actualment, utilitzem els següents complements de xarxes socials en el nostre lloc web:

• a. WhatsApp
• b. Google+
• c. Facebook
• d. Twitter
• i. Pinterest
• f. Xing
• g. LinkedIn

Utilitzem el conegut com a sistema de doble clic. Això implica que, quan visiteu el nostre lloc web, en 
general no es transmeten dades personals als operadors dels complements. Podeu reconèixer a 
l'operador de cada complement per les inicials o el logotip que apareixen en cadascun dels botons o 
requadres de color gris. En el nostre lloc web us oferim la possibilitat de comunicar-vos directament 
amb l'operador del complement fent clic en el botó corresponent. Per tant, heu de fer clic en el botó i 
activar el complement perquè l'operador rebi la informació que heu accedit a una pàgina del nostre lloc 
web. A més, es transmeten les dades esmentades en la primera part, apartat 3, d'aquesta declaració. 
En el cas de Facebook i Xing, d'acord amb la informació facilitada pels operadors a Alemanya, 
l'adreça IP s’anonimitza immediatament quan és registrada. Per tant, en activar un complement es 
transmeten dades personals a l'operador que es tracti, que les emmagatzemen (a Estats Units en el 
cas d'operadors nord-americans). Atès que l'operador del complement recopila dades principalment 
per mitjà de cookies, us recomanem que elimineu totes les cookies en els ajustos de seguretat del 
vostre navegador abans de fer clic en el botó o requadre gris.

No exercim influència alguna sobre les dades recopilades ni els processos de tractament de dades, ni 
sabem l'abast ple de la recopilació, les finalitats amb que es duu a terme ni els terminis de 
conservació. Tampoc tenim informació sobre l'eliminació de les dades recopilades pels operadors dels 
complements.

L'operador del complement emmagatzema les dades recopilades sobre la vostra persona en un perfil 
d'usuari i els utilitza amb finalitats publicitàries, per realitzar estudis de mercat i/o per adaptar el seu 
lloc web als requisits dels usuaris. Aquesta anàlisi es duu a terme en particular (fins i tot en el cas 
d'usuaris que no han iniciat sessió) per mostrar publicitat personalitzada i per informar a altres usuaris 
de la xarxa social sobre les activitats que realitzeu en el nostre lloc web. Per exercir el vostre dret 
d'oposició a l'elaboració d'aquests perfils d'usuari, heu de posar-vos en contacte amb l'operador del 
complement corresponent. Per mitjà dels complements, us oferim la possibilitat d'interactuar amb les 
xarxes socials i altres usuaris, de manera que puguem millorar la nostra oferta i fer-la més interessant 
per a vosaltres. La base jurídica per a l'ús dels complements és l'article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD.

La transmissió de les dades es duu a terme encara que no posseeixi un compte en la plataforma de 
l'operador del complement o no s’hagi iniciat sessió en ella. En cas qus’e hagi iniciat sessió en la 
plataforma de l'operador del complement, les dades recopilades en el nostre lloc web es vinculen 
directament al vostre compte a la plataforma. Si activeu el botó i, per exemple, enllaceu la pàgina, 
l'operador del complement emmagatzema també aquesta informació en el vostre compte d'usuari i la 
comparteix amb els vostres contactes de manera pública. Us recomanem que sempre tanqueu la 
sessió a les xarxes socials, en particular, abans d'activar un botó, ja que d'aquesta manera podreu 
evitar que les dades es vinculin al vostre perfil en la plataforma de l'operador del complement.

Per obtenir informació addicional sobre l'abast i la finalitat de la recopilació i el tractament de dades 
per part de l'operador del complement, consulteu la declaració sobre privadesa de cada operador que 
us indiquem a continuació. A les declaracions també figura informació sobre els drets que us 
assisteixen i les possibilitats de configuració amb les que compteu per salvaguardar la vostra 
privadesa.

Adreces dels operadors dels complements i URL de les seves polítiques de privadesa:

• Whatsapp / Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Estats Units; 
https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service més informació sobre la recopilació de 
dades

• Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Estats Units; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=es. Google s’ha adherit a l’acord Privacy 
Shield entre la UE i els Estats Units, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Estats Units; 
http://www.facebook.com/policy.php; més informació sobre la recopilació de dades: 
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• http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-
info-on-other#applications y http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. 
Facebook s’ha adherit a l’acord Privacy Shield entre la UE i els Estats Units, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Estats Units; 
https://twitter.com/privacy. Twitter s’ha adherit a l’acord Privacy Shield entre la UE i els Estats 
Units, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

• Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Estats Units ("Pinterest") 
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy més informació sobre la recopilació de dades

• Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Alemanya; http://www.xing.com/privacy.
• LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, Estats Units; 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn s’ha adherit a l’acord Privacy Shield entre 
la UE i els Estats Units, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2. Inclusió de vídeos de YouTube

El nostre lloc web porta integrats vídeos de YouTube emmagatzemats a http://www.youtube.com i que 
es poden reproduir directament des del nostre lloc web. Tots els vídeos estan integrats en "manera de 
privadesa avançada", és a dir, que no s'envien dades sobre la vostra persona a YouTube si no els 
reprodueix. Solament en cas que reprodueixi els vídeos es transmeten les dades indicades a l'apartat 

Sobre la transmissió d'aquestes dades no exercim influència alguna. En visitar el lloc web, YouTube 
rep la informació que heu accedit a una determinada pàgina del nostre lloc web. A més, es transmeten 
les dades esmentades en la primera part, apartat 3, d'aquesta declaració. Aquesta transmissió es 
produeix independentment que tingueu o no un compte d'usuari a YouTube en la qual hagueu iniciat 
sessió. En cas que hagueu iniciat sessió a Google, les dades recopilades es vinculen directament al 
vostre compte. Si no desitgeu que la informació es vinculi al vostre perfil en YouTube, heu de tancar 
sessió abans d'activar el botó de reproducció. YouTube emmagatzema les dades recopilades sobre la 
vostra persona en un perfil d'usuari i les utilitza amb finalitats publicitàries, per realitzar estudis de 
mercat i/o per adaptar el seu lloc web als requisits dels usuaris. Aquesta anàlisi es duu a terme en 
particular (fins i tot en el cas d'usuaris que no han iniciat sessió) per mostrar publicitat personalitzada i 
per informar a altres usuaris de la xarxa social sobre les activitats que realitzeu en el nostre lloc web. 
Per exercir el dret d'oposició a l'elaboració d'aquests perfils d'usuari, heu de posar-vos en contacte 
amb YouTube.

Si desitgeu saber més sobre l'abast i la finalitat de la recopilació i el tractament de dades per part de 
YouTube, consulteu la declaració sobre privadesa d'aquesta plataforma, on també figura informació 
sobre els drets que us assisteixen i les possibilitats de configuració amb les quals compteu per 
salvaguardar la vostra privadesa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google tracta les 
vostres dades personals també a Estats Units i s'ha adherit a l'acord PrivacyShield entre aquest país i 
la UE, https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework.

3. Utilització de Google Maps

Aquest lloc web utilitza el servei Google Maps. D'aquesta manera, es poden mostrar mapes interactius 
directament en el lloc web i teniu l'opció d'utilitzar còmodament aquesta funció.

En visitar el lloc web, Google rep la informació que heu accedit a una determinada pàgina del nostre 
lloc web. A més, es transmeten les dades esmentades en la primera part, apartat 3, d'aquesta 
declaració. Aquesta transmissió es produeix independentment que tingueu o no un compte d'usuari en 
Google en la qual hagueu iniciat sessió. En cas que hagueu iniciat sessió en Google, les dades 
recopilades es vinculen directament al vostre compte. Si no desitgeu que la informació es vinculi al 
vostre perfil de Google, heu de tancar sessió abans d'activar el botó corresponent. Google 
emmagatzema les dades recopilades sobre la vostra persona en un perfil d'usuari i els utilitza amb 
finalitats publicitàries, per realitzar estudis de mercat i/o per adaptar el seu lloc web als requisits dels 
usuaris. Aquesta anàlisi es duu a terme en particular (fins i tot en el cas d'usuaris que no han iniciat 
sessió) per mostrar publicitat personalitzada i per informar a altres usuaris de la xarxa social sobre les 
activitats que realitzeu en el nostre lloc web. Per exercir el vostre dret d'oposició a l'elaboració 
d'aquests perfils d'usuari, heu de posar-vos en contacte amb Google.

Si desitgeu obtenir informació addicional sobre l'abast i la finalitat de la recopilació i el tractament de 
dades per part de l'operador del complement, consulteu la declaració sobre privadesa de l'operador. A 
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la declaració també figura informació sobre els drets que us assisteixen i les possibilitats de 
configuració amb les quals compteu per salvaguardar la vostra privadesa: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google tracta les vostres dades personals també a Estats 
Units i s'ha adherit a l'acord PrivacyShield entre aquest país i la UE, https://www.privacyshield.gov/eu-
us-framework.
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