PROTECCIÓ DE DADES
*Responsable del tractament:
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: c. de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
CIF: G57753915
Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com
Amb la signatura o l’enviament del present document consentiu el tractament
de les vostres dades per a les finalitats que es detallaran a continuació per part
de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
De conformitat amb el que estableixen els art. 6.1.a, 7 i 8 del Reglament (UE)
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques quant al tractament de dades personals, us
comunicam que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran
tractades als fitxers de titularitat del responsable del tractament.
*Per què i per a què tractam les vostres dades?
A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens
faciliten les persones amb les següents finalitats:
- Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui en línia o a
les tendes físiques.
- Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
- Desenvolupar accions comercials i/o promocionals del responsable i realitzar
el manteniment i la gestió de la relació amb l'usuari.
*Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades pot fonamentar-se en les següents bases
legals:
- Execució d'un contracte o prestació d'un servei segons una relació comercial
que compta amb el consentiment de la persona interessada.
- Interès legítim per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i
serveis (màrqueting directe).
- Interès legítim per al contacte i el manteniment de la relació amb clients i
proveïdors.
- Compliment d'obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb
autoritats públiques i reclamacions de tercers.
- Consentiment explícit de l'usuari per a l'elaboració de perfils, els formularis de
contacte, les sol·licituds d'informació o alta a newsletters.
- Consentiment explícit per a tots els tractaments detallats.
*A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca proporcionarà dades dels usuaris a tercers. Malgrat això, mai se’ls
vendran les dades. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors
de pagament o empreses de serveis) amb els quals la Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a proporcionar els serveis
corresponents, però mai usaran l'esmentada informació per a finalitats pròpies

o per a cessió a tercers. Els esmentats proveïdors tenen l'obligació de garantir
que la informació es tracta d'acord amb la normativa de privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes
públics o altres parts; només es revelarà allò estrictament necessari per al
compliment de les obligacions legals.
*Quins drets us assisteixen i com els podeu exercir?
Podeu dirigir les vostres comunicacions i exercir els drets mitjançant una petició
a la següent adreça electrònica: dpd@miromallorca.com. En virtut del que
estableix l’RGPD podeu sol·licitar dret d'accés, dret de rectificació, dret de
supressió i a l'oblit, dret de limitació de tractament, dret d'oposició, dret a la
portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades.
*Informació addicional
Si voleu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres
dades personals, podeu trobar-la al següent enllaç:
https://miromallorca.com/politica-de-privacitat/
Mitjançant la firma del present document o l'enviament del present formulari via
web, donau el vostre consentiment exprés i explícit perquè la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats
detallades.

