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b) Prestació de serveis de
telecomunicacions

      

   
(incloent-hi la interconnexió);


Internet, en cas de trobar-se dins dels




l’objectiu de poder-les facturar o






d’incidències tècniques i resolució de





       
       
operador), a més, podran tractar-se les 

   
      
poder-la dur a terme. Les dades 
    
     

   
públiques amb competència en la matèria.







Finalitats

a) Gestió de la relació contractual






la contractació o incidències. 












     
      
pagament, incloent-hi mitjans de pagament 
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Protecció de dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?1.
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3. A qui comuniquem les seves dades personals?
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4. D’on procedeix les seves dades personals?

5. Quan temps conservarem les seves dades personals?

6. Quins són els seus drets?
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