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POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE NADAL
FORWARDING SLU
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
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2016 (en endavant RGPD), i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el
seu coneixement que les dades de caràcter personal recollides en els formularis continguts a la
web, així com aquelles dades a les que es tingui accés com a conseqüència de la seva navegació,
consulta, sol·licitud, comandes, contractació o de qualssevol transaccions o operacions realitzades
des de la web o qualsevol altre portal, seran tractats per NADAL FORWARDING SLU (en endavant
NADAL FORWARDING), (NIF B58368069) amb domicili en Polígon Industrial Pratenc C / 113 núm
4-6, 08820 El Prat de Llobregat com a responsable del tractament i amb email per a qualsevol tema
relatiu al tractament de dades: datos@nadal-forwarding.com, en virtut dels termes i condicions aquí
exposades:

1.- PRINCIPIS SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les
exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al
tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem
prèviament amb absoluta transparència.
• Principi de minimització de dades: Només anem a requerir dades estrictament necessàries en
relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més
temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informarem del termini de
conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i
eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
• Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es
garanteixi la seguretat dels a dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que
prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades
dels nostres usuaris per part de tercers.

2.- EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
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El titular de les dades és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a
NADAL FORWARDING. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud,
vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les
degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el
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formulari de contacte o subscripció.

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT:
NADAL FORWARDING l'informa que tractarem les dades de caràcter personal que ens facilites per
gestionar relacions contractuals i oferir a persones interessades i als clients informació sobre
activitats, notícies, productes i serveis relacionats amb NADAL FORWARDING.
Les comunicacions sobre activitats, notícies productes i serveis poden ser realitzades per qualsevol
mitjà, inclosos els electrònics. Caldrà l'autorització expressa per al va enviar de comunicacions
comercials en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades.

4. DADES QUE ES TRACTEN
Les dades a tractar per NADAL FORWARDING en el marc de la relació amb l'interessat i
condicionat a les finalitats consentides, s'inclouen en les següents categories:
• Dades identificatives i de contacte.
• Dades d'informació comercial en funció de les indicacions rebudes.
Aquestes categories poden ampliar-se a dades acadèmiques o professionals, depenent del
propòsit per al qual s'hagi contactat amb NADAL FORWARDING.

5. CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre:
• Siguin necessaris per donar resposta a la relació comercial.
• Per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades.
• Mentre no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat.
• En el cas en què les dades proporcionades siguin CVs aquests s'eliminaran automàticament si no
hi ha cap procés de selecció obert o es guardaran mentre duri el procés de selecció.
• El temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord
amb cada tipologia de dades.
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6. DESTINATARIS A QUÈ COMUNICARAN LES DADES.
Les dades de l'interessat demanades a través del web podran ser comunicades a entitats
col·laboradores per poder dur a terme les activitats i obligacions de NADAL FORWARDING.
Aquestes entitats es poden desglossar en assessories jurídiques per prestar assessorament legal,
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fiscal, comptable, laboral; empreses que presten serveis informàtics de diferent índole (hoosting del
web, programes de programari amb accés a les bases de dades o cloud computing, assistència
tècnica, entre d'altres), així com entitats de màrqueting. D'altra banda, també podran ser cedides
en els casos en què hi hagi una obligació legal a les administracions públiques pertinents i entitats
bancàries.
D'altra banda, s'utilitza el servei d'anàlisi web de Google Analytics, que es descriu amb més
precisió en el punt 11 d'aquesta política de privacitat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Les dades són susceptibles de ser accedits des de fora de la Unió Europea i l'Espai Econòmic
Europeu (EEE), encara que amb Estats en què hi ha decisions d'adequació als nivells de protecció
establerts pel RGPD de la Unió Europea, com els Estats Units d'Amèrica, on està establert l'escut
de privacitat (Decisió (UE) 2016/1250 del 12 de juliol de 2016) en el cas de Google Analytics, servei
prestat per Google Inc, una companyia de Delaware l'oficina principal està a Califòrnia (Estats Units
d'Amèrica).

7. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
La base legal per gestionar la relació amb els usuaris del web, clients, proveïdors i altres
interessats, així com per oferir informació sobre serveis o novetats (legislatives, comercials,
publicitàries) per part de NADAL FORWARDING pot basar-se en l'execució d'un contracte o bé el
consentiment inequívoc de l'interessat en cas de no existir una relació contractual prèvia, així com
l'interès legítim de NADAL FORWARDING per desenvolupar la relació comercial consensuada.

8. DRETS DE L'INTERESSAT
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NADAL FORWARDING estem tractant
dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades i clients tenen dret a accedir
a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau,
sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per
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als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients
o interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. NADAL FORWARDING deixarà
de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles
reclamacions. En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la
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limitació del tractament, de manera que NADAL FORWARDING només els reservarà i s'utilitzarà
en els casos autoritzats per la llei.
Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a
NADAL FORWARDING la transmissió directa de les seves dades a altres responsables o rebre les
dades en format electrònic, per emmagatzemar-los en els seus dispositius propis, sense necessitat
de transmetre'ls a altres responsables .
L'interessat podrà exercir aquests drets, així com revocar el seu consentiment a l'enviament de
comunicacions, en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça
datos@nadal-forwarding.com adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i
indicant clarament el dret que desitja exercir. Així mateix, podrà realitzar la sol·licitud per correu
postal a l'adreça indicada anteriorment.
Finalment, vam informar als interessats que poden presentar una reclamació relacionada amb el
tractament de les seves dades personals davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es).

9. APLICACIÓ A ALTRES LLOCS WEB I XARXES SOCIALS
La pàgina web de NADAL FORWARDING pot contenir enllaços a altres llocs. En cas que
s'introduïssin enllaços a altres llocs, cal tenir en compte que NADAL FORWARDING no disposa de
cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres
llocs web.
D'altra banda, el web de NADAL FORWARDING conté enllaços als comptes que NADAL
FORWARDING té en xarxes socials (Linkedin, Twitter, Facebook).
El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les
xarxes socials de les pàgines oficials de NADAL FORWARDING es regiran per aquesta política de
privacitat a més de per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que
pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari de
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NADAL FORWARDING
NADAL FORWARDING correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats,
productes, serveis, ofertes i altra informació d'interès, així com de qualsevol altra finalitat que les
normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en
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xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

11.- NAVEGACIÓ I ÚS DE COOKIES
El web de NADAL FORWARDING utilitza cookies. En navegar per la mateixa es poden recollir
dades no identificables, incloent adreces d'IP, registre d'ús dels nostres serveis i altres dades que
no poden utilitzar-se per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els
relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis d'anàlisi de tercers. Per a ells s'utilitza
GOOGLE ANALYTICS.
Google Analytics utilitza "cookies", arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per analitzar l'ús
que els usuaris fan del lloc web (mesura mètriques de nombre d'accessos a la web, per quines
pàgines es mouen els usuaris, temps d'estada a la web, etc ...). La informació que genera la cookie
sobre l'ús (incloent-hi la IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors
d'Estats Units. Si vols saber més sobre la navegació en SERVEI ESTACIÓ pots fer-ho mitjançant la
nostra política de cookies.

11. SECRET PROFESSIONAL
Les comunicacions privades entre els clients, usuaris o visitants i el personal de NADAL
FORWARDING a través del web són confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit
mitjançant eines tecnològiques (contrasenyes incloses) i mitjançant controls interns. Totes les
comunicacions privades entre NADAL FORWARDING i els clients / usuaris seran considerades
com confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus
que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la
informació sobre la informació confidencial. L'usuari i el personal de NADAL FORWARDING tenen
accés al contingut dels missatges intercanviats entre ells exclusivament a través del web.

12. CORREU COMERCIAL
D'acord amb la LSSICE, NADAL FORWARDING no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia
correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per
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l'Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l'Usuari té la
possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació
comercial puntualment sol·licitada. D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la
Societat de la Informació i de comerç electrònic, NADAL FORWARDING es compromet a no enviar
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comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

13. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES
NADAL FORWARDING es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de
dades de forma discrecional, per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, amb efectes
de la data de publicació d'aquesta modificació. Els canvis que afectin el tractament de dades
personals s'anunciaran en aquesta pàgina amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
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