Política de Privacitat

Denominació
social

Finalitat

Identitat: Basedi, SL
Dir. Postal: Passatge Pere Rodriguez, 14-16, 08028 Barcelona
Tfn: 934472681
Email: ps.basedi@mifas.cat
Per què utilitzem les dades?
Basedi, SL recull les següents dades personals amb les finalitats a
continuació indicades:
a) Formulari de contacte de la web: les dades personals
recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament
utilitzades per a informar-li sobre els serveis que ens han
sol·licitat. En el cas que contracti algun dels nostres
serveis, les seves dades personals seran exclusivament
utilitzades per a la gestió administrativa relacionada amb
els serveis contractats.
b) Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de
treball en les nostres oficines, les seves dades seran
utilitzades per a cobrir possibles vacants laborals en la
nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per a la
nostra companyia, les seves dades personals seran
exclusivament utilitzades per a gestionar la relació laboral
amb Basedi S.L.
Quant de temps custodiem les dades?
Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap
servei, seran automàticament eliminades passat un any des del
seu contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més
interès en els nostres serveis. En cas de contractar algun servei,
les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una
vegades, conclosa, pel temps necessari per a respondre davant
possibles responsabilitats legals. En relació a les dades laborals,
aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada
conclosa, pel temps necessari per a respondre a possibles
incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna
entrevista per a una vacant laboral, les seves dades personals
seran arxivades durant un període de 5 anys, després del qual,
sinó ha estat seleccionat, seran eliminades del nostre sistema.

Legitimització

Les dades dels clients seran tractades per Basedi S.L., així com
aquelles relacionades amb els treballadors, pel compliment de la
relació contractual. Qualsevol altra tractament de dades requerirà
el consentiment explícit de l’afectat.

Destinataris

Cessions de dades a tercers
Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el
seu consentiment, exceptuant que intervingui una llei que obligui a
Basedi S.L. a la corresponent cessió de dades.

Drets

Té dret a:
-

-

Accedir a les dades personals.
Rectificar les dades personals.
Suprimir les dades personals.
Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus
drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o
davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas
que existís
Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que
pugui afectar als seus drets.
Per exercir els seus drets s’ha d’adreçar a
ps.basedi@mifas.cat, adjuntant el seu DNI.

