
 

Dret d’informació 

 

La informació rebuda per Els Nois SCCP a través de la seva pàgina web serà tractada amb la 

màxima confidencialitat. Els Nois SCCP observarà en tot moment les disposicions vigents sobre 

protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes 

dades , evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus 

empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte 

de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no 

utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte de la 

contractació dels serveis que presta. 

 

D'acord amb la legislació vigent, Els Nois SCCP recull dades de naturalesa personal dels seus 

usuaris i els inclou en un fitxer de què és titular i el tractament està exclusivament destinat a la 

finalitat de respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L'entitat responsable dels 

fitxers és Els Nois SCCP. 

 

Les dades podran ser utilitzats per Els Nois SCCP amb la finalitat de remetre a l'usuari 

informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça de correu electrònic o personal 

proporcionada, al que l'usuari consent expressament, no obstant, l'usuari podrà optar en tot 

moment per rebutjar l'enviament d'aquesta informació enviant un correu electrònic a 

info@elsnois.com en aquest sentit. 

 

Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

Els Nois SCCP, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es 

compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en 

particular, els drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés 

pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si s'escau, per qui el representi, 

mitjançant sol · licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Carrer Serraller 6 08551 

Tona (Barcelona). 

 

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades 

Els Nois SCCP declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades 

personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu 



abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades 

pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l'usuari expressament accepta, que les 

mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 


