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Política de privacitat. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privadesa 679/2016 t'informem que les dades 

passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de LA BOTIGA DEL TRIATLÓ S.L.. amb les 

finalitats següents: 

- Gestionar la relació 

- Gestionar la comanda 

Les teves dades seran conservades mentre es gestiona la relació o durant el termini de 

responsabilitat. Tens dret d'accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'Autoritat Espanyola de 

Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades 

mitjançant l'e-mail esportissim@esportissim.com o al domicili social situat al Carrer Bolívia número 

97, C.P 08018, a Barcelona (Espanya). 

  

El data protection officer d'Esportissim és UNIVER IURIS S.L. www.uneon.es 

  

Les dades es poden comunicar en cas de comanda a les empreses de transport. 

  

En el cas de finançament, les dades es faciliten a una companyia financera i, en cas 

d'impagament, aquestes dades es poden cedir a empreses de recobrament de deutes i en fitxers 

de solvència i crèdit. 

ESPORTISSIM es compromet a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives 

reglamentàriament establertes que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal del 

Client i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat 

de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, 

tot això de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable.  

ESPORTISSIM informa que ha adoptat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el 

mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i/o el robatori de les dades personals que l'usuari hagués 

facilitat a través del lloc web.  

En cas de facilitar al RESPONSABLE dades personals de terceres persones necessàries per a la 

prestació dels Serveis, el Client/usuari manifesta que ha obtingut prèviament el seu consentiment 

exprés per poder cedir-los a ESPORTISSIM.  

En cas d'acceptació de publicitat comercialS'accepta enviar publicitat segons perfils i modalitats 

(e-mail o telèfon mòbil), si has marcat l'opció. 
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Les dades personals del Client estaran emmagatzemades en alguns servidors de l'ESPORTISSIM 

ubicats dins de l'Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa no seran objecte de cap transferència 

internacional fora de l'Espai Econòmic Europeu.  

Tot i això, se us informa que per a la correcta gestió de les vostres dades personals, ESPORTISSIM 

utilitza plataformes de gestió internacionals. En aquest sentit, l'usuari consenteix de forma 

expressa, inequívoca, lliure i voluntària la comunicació de les dades a aquestes plataformes 

internacionals ubicades als Estats Units d'Amèrica (USA). Concretament aquestes dades seran 

cedides a la plataforma Mailchimp que és el gestor de correu electrònic. Us informem que aquesta 

empresa es troba autoritzada i certificades per l'Escut de Privadesa entre USA i l'Espai Econòmic 

Europeu. 

 


