Política de privacitat
Inf ormació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable

Fit ness Punt Groc, S.L.U.
Prest ació de serveis online

Finalitat

Gest ió de usuaris web
Comunicacions comercials relacionades amb els nost res serveis

Legitimació

Consent iment exprés e int erès legít im

Destinatari

No es cedeixen dades a t ercers, except e obligació legal
Accedir, rect if icar i suprimir les dades, així

Drets

com alt res dret s, com s'explica a la
inf ormació addicional

Inf ormació

Pot consult ar la inf ormació addicional i det allada sobre Prot ecció de Dades a les

addicional

clàusules annexes que es t roben a www.gimnaspunt groc.com/polit ica-de-privacit at

A Fit ness Punt Groc t reballem per of erir-t e a t ravés dels nost res product es i serveis la millor experiència
possibles. En alguns casos, és necessari recavar la inf ormació per a aconseguir-ho. Ens import a la t eva privacit at i
creiem que hem de ser t ransparent s al respect e.
Per això, i a ef ect es del previst al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27
d'abril de 2016 (en endavant , "RGPD") relat iu a la prot ecció de les persones f ísiques en el que respect a al
t ract ament de dades personals i a la lliure circulació d'aquest es dades, i la LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis
de la Societ at de la Inf ormació i de Comerç Elect rònic (en endavant , "LSSI", Fit ness Punt Groc, S.L.U. inf orma a
l'usuari que, com responsable del t ract ament , incorporarà les dades de caràct er personal f acilit ades pels usuaris
en un f it xer aut omat it zat .
El nost re compromís comença per explicar-t e el següent :
Es recullen les t eves dades perquè l'experiència d'usuari millori, at enent els t eus int eressos i necessit at s.
Som t ransparent s amb relació a les dades que obt enim sobre t u i la raó perquè ho f em.
La nost ra int enció és of erir-t e la millor experiència possible. Per això, quan ut ilit zem la t eva inf ormació personal
ho f arem sempre complint la normat iva, i quan sigui necessari, sol·licit arem el t eu consent iment .
Ent enem que les t eves dades et pert anyen. Per t ant , si decideixes no aut orit zar-nos a processar-les pot s

sol·licit ar que deixem de t ract ar-les.
La nost ra priorit at consist eix a garant ir la t eva seguret at i t ract ar les t eves dades d'acord amb la normat iva
europea.
Si desit ges obt enir més inf ormació sobre el t ract ament de les t eves dades, consult a els dif erent s apart at s de la
polít ica de privacit at que es t roben a cont inuació:
¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Ident it at : Fit ness Punt Groc, S.L.U.
Domicili social: Carrer Bonast ruc de Port a 24
C.I.F. nº : B55103931
Email: inf o@gimnaspunt groc.com
Fit ness Punt Groc ha designat un Delegat de Prot ecció de Dades o una persona de cont act e int erna dins de la
seva organit zació. Si desit ges f er una consult a amb relació al t ract ament de les t eves dades personals, pot s
posar-t e en cont act e amb ell mit jançant el correu inf o@gimnaspunt groc.com
¿Quines dades personals recopilem?
Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:
Nom, direcció i dat a de naixement .
Número de t elèf on i adreça de correu elect rònic.
Ubicació.
Inf ormació relat iva a pagament s i devolucions.
Adreça IP, dat a i hora en la que has accedit als nost res serveis, navegador d'int ernet que ut ilit zis i dades sobre
el sist ema operat iu del disposit iu.
Qualsevol alt ra inf ormació o dades que decideixis compart ir amb nosalt res.
En alguns casos, és obligat òria la complement ació del f ormulari de regist re per accedir i gaudir de det erminat s
serveis of ert s a la web; així mat eix, no f acilit ar les dades personals sol·licit ades o el no accept ar la present
polít ica de prot ecció de dades suposa la impossibilit at de subscriure's, regist rar-se o part icipar en qualsevol de
les promocions en les quals es sol·licit in dades de caràct er personal.
¿Perquè i per a que tractem les teves dades?
A Fit ness Punt Groc t ract em la inf ormació que ens f acilit en les persones int eressades amb les següent s
f inalit at s:
Gest ionar comandes o cont ract ar algun dels nost res serveis, sigui online o a les t endes f ísiques.
Gest ionar l'enviament de la inf ormació que ens sol·licit in.
Desenvolupar accions comercials i realit zar el mant eniment i gest ió de la relació amb l'usuari, així com la gest ió
dels serveis of ert s a t ravés del lloc web i les t asques d'inf ormació, podent realit zar valoracions aut omàt iques,
obt enció de perf ils i t asques de segment ació dels client s amb l'object e de personalit zar el t ract ament
conf orme a les seves caract eríst iques i necessit at s i millor l'experiència en línia del client .
Desenvolupar i gest ionar els concursos, sort ejos o alt res act ivit at s promocionals que es puguin organit zar.
En alguns casos serà necessari f acilit ar inf ormació a les Aut orit at s o t erceres empreses per mot ius d'audit oria,
així com manejar dades personals de f act ures, cont ract es i document s per respondre a reclamacions de
client s o de les Administ racions Públiques.
Inf ormem que les dades personals que s'obt inguin com a conseqüència del t eu regist re com a usuari f ormaran
part del Regist re d'Act ivit at s i operacions de T ract ament (RAT ), que s'act ualit zarà periòdicament d'acord amb
l'est ablert al RGPD.
¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El t ract ament de les t eves dades pot f onament ar-se en les següent s bases legals:
Consent iment de l'int eressat per a la cont ract ació de serveis i product es, pels f ormularis de cont act e, les
sol·licit uds d'inf ormació o alt a a e-newslet t ers.
Int erès legít im pel t ract ament de dades dels nost res client s en accions de màrquet ing direct e i consent iment
exprés de l'int eressat per t ot el relat iu a les valoracions aut omàt iques i elaboració de perf ils.
Compliment d'obligacions legals per prevenció del f rau, comunicació amb Aut orit at s públiques i reclamacions
de t ercers.
¿Quant temps conservem les teves dades?
El t ract ament de les dades amb les f inalit at s descrit es es mant indrà durant el t emps necessari per complir amb
la f inalit at de la seva recollida (per exemple, ment re duri la relació comercial), així com pel compliment de les
obligacions legals que es derivin del t ract ament de les dades.
¿A quins destinataris es comuniquen les teves dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, Fit ness Punt Groc proporcionarà dades dels usuaris a t ercers. No
obst ant això, mai es vendran les dades a t ercers. Els proveï dors de serveis ext erns (per exemple, proveï dors de
pagament o empreses de repart iment amb els que Fit ness Punt Groc t reballi poden ut ilit zar les dades per
proporcionar els serveis corresponent s, sens perjudici d'això, no ut ilit zaran la inf ormació per f inalit at s pròpies o
per cessió a t ercers.
Fit ness Punt Groc procura garant ir la seguret at de les dades personals quan s'envien f ora de l'empresa i
s'assegura que els t ercers proveï dors del servei respect en la conf idencialit at i compt en amb les mesures
adequades per prot egir les dades personals. Aquest s t ercers t enen l'obligació de garant ir que la inf ormació es
t ract a conf orme amb la normat iva de privacit at de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o alt res part s, només es
revelarà el est rict ament necessari per al compliment d'aquest es obligacions legals.
Les dades personals obt ingudes t ambé podran ser compart ides amb alt res empreses del grup.
¿On s'emmagatz emen les teves dades?
Amb caràct er general, les dades s’emmagat zemen dins de la UE. Les dades que s'envien a t ercers que no
pert anyen a la UE, ens assegurarem que of ereixin un nivell de prot ecció suf icient , ja sigui perquè compt en amb
Normes Corporat ives Vinculant s (BCR) o perquè s'hagin adherit al “Privacy Shield”.
¿Quins drets t'assisteixen i com pots exercir-los?
Pot s dirigir les t eves comunicacions i exercir els t eus dret s mit jançant una pet ició en el següent correu elect rònic:
inf o@gimnaspunt groc.com.
En virt ut del que est ableix l'RGPD pot s sol·licit ar:
Dret d'accés: pot s demanar inf ormació d'aquelles dades personals que disposem sobre t u.
Dret de rect if icació: pot s comunicar qualsevol canvi en les t eves dades personals.
Dret de supressió i a l'oblit : pot s sol·licit ar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.
Dret de limit ació al t ract ament : suposa la rest ricció del t ract ament de les dades personals.
Dret d'oposició: pot s ret irar el consent iment del t ract ament de les dades, oposant -t e al f et que se segueixin
t ract ant .
Dret a la port abilit at : en alguns casos, pot s demanar una còpia de les dades personals en un f ormat
est ruct urat , d'ús comú i lect ura mecànica per la seva t ransmissió a un alt re responsable.
Dret a no ser object e de decisions individualit zades: pot s sol·licit ar que no es prenguin decisions que es basin
únicament en el t ract ament aut omat it zant , incloent -hi l'elaboració de perf ils, que produeixi ef ect es jurídics o
af ect i signif icat ivament a l'int eressat .
En alguns casos, es podrà rebut jar la sol·licit ud si sol·licit es que s'eliminin dades necessàries per al compliment

d'obligacions legals.
Així mat eix, si t ens alguna queixa sobre el t ract ament de les dades pot s present ar una reclamació de l'aut orit at
de prot ecció de dades.
¿Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades f acilitades?
L'usuari és l'únic responsable de la veracit at i correcció de les dades incloses, exonerant a Fit ness Punt Groc de
qualsevol responsabilit at al respect e. Els usuaris garant eixen i responen, en qualsevol cas, de l’exact it ud, vigència
i aut ent icit at de les dades personals f acilit ades, i es compromet en a mant enir-les degudament act ualit zades.
L'usuari accept a proporcionar inf ormació complet a i correct a en el f ormulari de regist re o subscripció. Fit ness
Punt Groc es reserva el dret de f inalit zar els serveis cont ract at s que s'haguessin celebrat amb els usuaris, en cas
que les dades que hagi f acilit at siguin f alses, incomplet es inexact es o no est iguin act ualit zades.
Fit ness Punt Groc no respon de la veracit at de les inf ormacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que
s'indiqui alt ra f ont , per la qual cosa t ampoc assumeix cap responsabilit at pel que f a a hipot èt ics perjudicis que
poguessin originar-se per l'ús d'aquest a inf ormació.
Fit ness Punt Groc es reserva el dret a act ualit zar, modif icar o eliminar la inf ormació cont inguda en les seves
pàgines web podent inclús limit ar o no permet re l'accés a aquest a inf ormació. S'exonera a Fit ness Punt Groc de
responsabilit at enf ront a qualsevol dany o perjudici que pogués sof rir l'usuari com a conseqüència d'errors,
def ect es o omissions, en la inf ormació f acilit ada per Fit ness Punt Groc sempre que procedeixi de f ont s alienes a
aquest a.
Així mat eix, l'usuari cert if ica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacit at legal necessària per la
prest ació del consent iment respect e al t ract ament de les seves dades de caràct er personal.
¿Com tractem les dades personals dels menors d'edat?
En principi els nost res serveis no van dirigit s específ icament a menors d'edat . No obst ant això, en el cas que algun
d'ells es dirigeixi a menors de cat orze anys, de conf ormit at amb l'art icle 8 del RGPD i l'art icle 7 de la LO 3/2018,
de 5 de desembre (LOPDGDD), Fit ness Punt Groc exigirà el consent iment vàlid, lliure, inequívoc, específ ic i
inf ormat dels t ut ors legals per t ract ar les dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigirà el DNI o alt ra
f orma d'ident if icació de qui prest i el consent iment .
En el cas de majors de cat orze anys podrà procedir-se al t ract ament de les dades amb el consent iment de
l'usuari, except uant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assist ència dels t it ulars de la pàt ria pot est at o
t ut ela.
¿Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?
Fit ness Punt Groc ha adopt at els nivells de seguret at de prot ecció de les dades personals legalment requerides, i
procura inst al·lar aquells alt res mit jans i mesures t ècniques addicionals al seu abast per evit ar la pèrdua, mal ús,
alt eració, accés no aut orit zat i robament de les dades personals f acilit ades a Fit ness Punt Groc.
Fit ness Punt Groc no és responsable d’hipot èt ics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'int erf erències,
omissions, int errupcions, virus inf ormàt ics, avaries t elef òniques o desconnexions en el f uncionament operat iu
d'aquest sist ema elect rònic, mot ivades per causes alienes a Fit ness Punt Groc; de ret ards o bloquejos en l'ús del
present sist ema elect rònic causat s per def iciències o sobrecàrregues de línies t elef òniques o sobrecàrregues en
el Cent re de Processos de Dades, en el sist ema d'Int ernet o en alt res sist emes elect rònics, així com de danys
que puguin ser causat s per t erceres persones mit jançant int romissions il·legít imes f ora del cont rol de Fit ness Punt
Groc. Això no obst ant , l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguret at a Int ernet no són inexpugnables.
Enllaços a altres llocs web
En el lloc web www.gimnaspunt groc.com pot haver-hi enllaços a alt res pàgines web. Al clicar en un d'aquest s
enllaços i accedir a un lloc web ext ern, la visit a est arà subject a a la polít ica de privacit at d'aquell lloc web,
quedant Fit ness Punt Groc desvinculada de qualsevol classe de responsabilit at sobre la seva polít ica de
privacit at .

¿Com utilitz em les cookies?
El lloc web de Fit ness Punt Groc ut ilit za cookies, als ef ect es d'opt imit zar i personalit zar la seva navegació pel
mat eix. Les cookies són f it xers f ísics d'inf ormació que s'allot gen en el t erminal de l'usuari, la inf ormació recollida
mit jançant les cookies serveix per f acilit ar la navegació de l'usuari pel port al i opt imit zar l'experiència de
navegació. Les dades recopilades mit jançant les cookies poden ser compart ides amb els creadors d'aquest es,
però en cap cas la inf ormació obt inguda per les mat eixes serà associada a dades personals ni a dades que
puguin ident if icar a l'usuari.
No obst ant això, si l'usuari no desit ja que s'inst al·lin cookies en el seu disc dur, t é la possibilit at de conf igurar el
navegador de t al manera que impedeixi la inst al·lació d'aquest s arxius. Per obt enir més inf ormació consult i la
nost ra Polít ica de Cookies www.gimnaspunt groc.com/polit ica-de-cookies.
¿Pot modif icar-se la política de privacitat?
Aquest a polít ica de privacit at pot modif icar-se. Et recomanem que revisis la polít ica de privacit at amb cert a
periodicit at .

