Termes d'ús i privacitat
PROMOCIONS Turístiques de la Vall, S.A, amb domicili al carrer Comte Borrell
124, baixos bis de Barcelona i amb NIF A-08.329.328 és responsable del web
http://www.boitaullresort.com
Tenim el màxim interès a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris de
boitaullresort.com i l'informem a través de la present política de privacitat sobre el
tractament que fem dels mateixos.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
PROMOCIONS Turístiques de la Vall, SA (A partir d'ara Boí Taüll)
Carrer Comte Borrell 124, baixos bis de Barcelona i amb NIF A-08.329.328; Tel. 93
414 66 60. Correu electrònic: lopd@boitaullresort.com
Quines són les finalitats del tractament de les seves dades?
El tractament de dades facilitades a través dels nostres canals online tenen com a
finalitat fer-li arribar la nostra oferta comercial i informació rellevant sobre les
instal·lacions de Boí Taüll.
L'aportació de les dades a través dels dos canals abans esmentats és voluntària i
informada. L'emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per
aconseguir l'èxit dels serveis posats a disposició de l'Usuari. De no facilitar totes les
dades, Boí Taüll no garanteix que la informació puguin prestar correctament o
s'ajustin a les necessitats de l'interessat.
Boí Taüll es compromet a demanar les dades que siguin estrictament necessaris.
Se li informarà si és el cas, de l'obligatorietat de facilitar determinades dades.
Legitimació per al tractament de les seves dades.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment voluntari que
presta l'interessat per a la gestió global d'informació, la gestió de la subscripció a la
Newsletter a través del web www.boitaullresort.com i la gestió d'enviament
d'informació comercial per mitjans electrònics.
El Titular garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades proporcionades pels
Usuaris. L'Usuari incorporés voluntàriament les dades personals de què és titular, i
és degudament informat de la identitat del recabante, les finalitats de la
recabación, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets que
en matèria de protecció de dades li correspon d'acord a la Llei vigent.
Qui rebran les seves dades?
Les dades personals seran tractades única i exclusivament per Boí Taüll. Cap
dades personal serà cedit sota cap circumstància a tercers.

Els drets que l'Usuari pot exercir són:
Dret de rectificació, és a dir, l'Usuari té dret a sol·licitar una rectificació de les
dades inexactes.
Dret de supressió, l'Usuari pot demanar que es deixin de tractar les seves dades
sense dilació indeguda, entre d'altres, perquè aquests han deixat de ser
necessàries, el consentiment ha estat retirat etc.
L'usuari pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud a Boí Taüll a través de
l'adreça de correu electrònic: lopd@boitaullresort.com o mitjançant l'accés amb
aquesta finalitat, que s'inclouen en les newsletter. (Donar-se de baixa).
Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en
contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a lopd@boitaullresort.com
Així mateix, si l'Usuari té algun dubte sobre l'exercici dels seus drets pot dirigir-se
a l'Agència Espanyola de Protecció de dades per a resoldre qualsevol dubte sobre
els mateixos en l'adreça http://www.agpd.es. Igualment, els interessats podran
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades
especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, en
Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, telèfon de contacte: 912 66 35 17.
Mesures de seguretat
Boí Taüll tractarà totes les dades sota la més estricta confidencialitat, aplicant les
mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, que corresponguin d'acord amb
la legislació aplicable.
Boí Taüll manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme
al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i ha establert tots els
mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no
autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través de la pàgina Web,
sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són
inexpugnables.
Boí Taüll es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat
respecte de les dades personals tractades d'acord amb la legislació aplicable.
¿S'han de prendre decisions automatitzades i s'elaboraran perfils?
S'informa als Usuaris que no es prendran decisions automatitzades, però si es
creessin perfils en funció de la informació cedida per l'usuari.
Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades d'identificació oferts pel titular en donar-se d'alta, es conservaran fins
que no se sol·liciti la baixa pel titular.
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades tractades per Boí Taüll, són aquells que l'interessat voluntàriament ha
facilitat a través d'algun dels canals online de Boí Taüll.
Dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control.
S'informa als interessats de la possibilitat de posar en coneixement a l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades qualsevol incidència sobre el tractament de les
seves dades. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades té la funció de vetllar pel
compliment de la legislació i controlar la seva aplicació. Pot posar-se en contacte
amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de l'adreça web
http://www.agpd.es o mitjançant el telèfon 912 66 35 17.

