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Política de Privacitat dels 
serveis de TECNOSO

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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2. Quina tipologia de dades personals tractem i amb quines finalitats 
i base jurídica?

Protecció de dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?1.



c) Comprovació de solvència en sistemes 
comuns d’informació creditícia 

(En cas de sol·licitud de contractació dels 
Serveis en modalitat postpagament, 
sol·licitud d’ajornament de pagament o 

En cas de contractar algun servei superior, 
TECNOSO podrà analitzar el seu historial 
com a client de TECNOSO, el qual inclou 
nombre de contractes, dates de 
contractació, tarifes, permanència en cada 
tarifa, històric de facturació i pagament 
durant el temps que sigui el nostre client. 

Interès legítim
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Finalitats

d) Comunicació de les dades 


de solvència,  en cas que no atengui
puntualment les obligacions econòmiques i 

exigible i amb un requeriment previ de
pagament  i  de  conformi tat  amb les
disposicions sobre sistemes d’informació
creditícia de la normativa vigent

de les dades 
aportades en el marc de la contractació a 
través dels codis CSV (o mecanismes 

f) Prevenció del frau a través de protocols 
de detecció preventiva de frau per evitar o 
minimitzar l’impacte d’accions relacionades 
amb la suplantació d’identitat o per, en cas 
que s’hagi produït un ús fraudulent, 
bloquejar els serveis per evitar que continuïn 
fent un ús abusiu o realitzant la baixa dels 
mateixos en cas que el Client no contacti 
amb Parlem per resoldre la situació

pendent de pagament

Dades estrictament necessàries per fer la 

Dades aportades pel Client

Interès legítim

Interès legítim (a protegir el seu Client i la 
pròpia companyia del frau en la 

Interès legítim (a protegir el seu Client i la 
pròpia companyia del frau en la 

Tipus de dades Base jurídica

Política de Privacitat dels 
serveis de TECNOSO



h) Finalitats estadístiques Dades dels Clients (incloent-hi dades de 

s’anonimitzaran

Interès legítim

Si el Client desitja obtenir informació addicional sobre el nostre interès legítim en relació als diferents tractaments detallats anteriorment, si us plau, 
c 

Finalitats

g) Informació comercial pròpia en relació 
amb productes o serveis propis com ara 
promocions de diversa naturalesa, noves 
tarifes o millores per mitjans electrònics (per 
exemple, correu electrònic, SMS, MMS, a 

que preveu la normativa vigent


 i, en últim terme, oferir productes i 
serveis que responguin millor a les 

podrà segmentar els destinataris de cada 
campanya a partir de les dades recaptades 
en el marc de la contractació, recàrregues i 
consum (per exemple, per dirigir una oferta 
únicament als residents en una localitat o 

  

 (com, per exemple, per dirigir una 
oferta als Clients que resideixin en localitats 
de més de 5.000 habitants, segons dades 

 
    




.- Un cop que deixi de ser-ne 
Client, podrem continuar informant-lo per 
mitjans electrònics dels nostres productes i 
serveis, a la qual cosa podrà oposar-se en 

proporcionat en cada comunicació comercial, 
posant-se en contacte amb el nostre servei 
d’atenció al client o per qualsevol altre mitjà 
previst en aquestes Condicions. 

Clients

Dades estadístiques publicades per les 
administracions públiques

Interès legitim (en base a la relació 

Consentiment

Tipus de dades Base jurídica
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Destinatari

es operadors. Desenvolupament, manteniment i control 
de la relació contractual (encaminament de 
trucades, interconnexió, gestió dels 

Serveis d’emergència i agents facultats (com 

contacte.

Ús d’informació de guies d’abonat amb 

de contacte

Obligació legal

Consentiment

Consentiment

Tipus de dades Habilitació legal

 A qui comuniquem les seves dades personals?
TECNOSO podrà comunicar dades a tercers, tal i com es detalla a continuació:

localització i de trànsit

Obligació legal

Espanyola de Protecció de Dades.
dades

Obligació legal

Interès legítim

Execució de la relació contractual

patrimonial.

Empreses de logística i missatgeria

ConsentimentE

En el supòsit que el Client ens ho hagi autoritzat, TECNOSO podrà 
c

per a enviar-li informació comercial sobre els seus productes, serveis, 
novetats i ofertes.

de dades personals de clients fora de l’Espai Econòmic Europeu (“
amb caràcter general, si bé pot comptar amb algun proveïdor que 
requereixi tractar dades de clients des de fora de l’EEE, com ara algun 
servei d’atenció al client o suport. En aquests casos TECNOSO s’assegura 
de comptar amb garanties jurídiques adequades, sobre les quals pot 
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3. A qui comuniquem les seves dades personals?



Política de Privacitat dels 
serveis de TECNOSO

a més seguretat, el Client podrà introduir dins del paquet el document de 
desistiment degudament emplenat i signat.

qualsevol cas, com a màxim, en el termini de 14 dies naturals a partir de la 

inequívoca de la seva devolució, segons la condició que es compleixi primer. 

abans dels 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informi a 

expressa petició del Client durant el període en què es pot exercir aquest 

a cobrar el cost de la instal·lació feta d’acord amb el que s’indica en la pàgina 

moment i de manera proporcional les quotes previstes a les Condicions 
Generals i Particulars de cada tarifa en els quals hagués incorregut el Client.
Si el Client desistís del Contracte i el preu que s’ha d’abonar hagués estat 

desistiment implicarà al mateix temps la resolució del crèdit sense 
penalització.
Si el Client gaudís d’una prestació d’un Servei comercialment descatalogat 

desistir d’aquest, no seria possible restituir la prestació del Servei original. No 

vegi perjudicat.

Grup empresarial o a un tercer operador de comunicacions electròniques, 
sense necessitat de requerir el consentiment exprés del Client, a qui ho 

d’acord amb la cessió podrà resoldre el Contracte de manera anticipada i 
sense cap penalització.

vigents i seran vinculants per a les parts.

fòrum competent serà aquell que determini en cada cas la normativa en 
matèria de protecció a consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la 
condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, a 
exclusió de qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals de  la ciutat de Barcelona per a la resolució de les 
divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests Termes 
i Condicions

Per part seva, el Client té dret a resoldre el Contracte en qualsevol moment 

la baixa en el Servei.
En cas de paquets de Serveis, quan el Client tingui dret a rescindir qualsevol 
element del paquet de serveis o del paquet de serveis i equips terminals 
contractat abans del venciment del termini contractual, ja sigui per raons de 
manca d’adequació amb el contracte o ja sigui per incompliment del 
subministrament de els Serveis, el consumidor té dret a rescindir el 
contracte íntegre respecte a tots els elements del paquet de serveis.
En el cas que el Client doni de baixa un servei actiu dins d'un paquet de 

baixa, es facturarà el servei no convergent equivalent.

Contracte no exonera el Client de complir amb les seves obligacions que es 

produeixi la resolució efectiva del Contracte, inclosa la obligació de 
pagament.
En casos excepcionals en els quals sigui necessari per motius tècnics, 

En cas que el Client no faci sol·licitud de conservació de numeració, la 
terminació del Contracte per qualsevol causa podrà donar lloc a la pèrdua 
de la numeració assignada en el termini d’un mes des de la data de la seva 
terminació.

juntament amb la informació del seu dret a rescindir el Contracte sense cap 

data de la seva entrada en vigor, que s’indicarà expressament. Si el Client no 

el Contracte de manera anticipada i sense cap penalització. Si, transcorregut 

manifestat expressament la seva disconformitat, o bé fa servir el Servei amb 

El Client podrà sol·licitar el canvi de domicili on rep els Serveis contractats a 

pogués prestar els Serveis al nou domicili, el Client podrà donar per acabat 
el Contracte de manera anticipada i sense cap penalització si hagués 

proporcional del cost en què aquest últim hagués incorregut per la 

Si el canvi de domicili fos tècnicament possible, el Client només haurà 
d’abonar la tarifa vigent per canvi de domicili.

traslladar sota la seva responsabilitat els equips associats a aquests Serveis 
al nou domicili. Quan sigui necessari canviar el número de telefonia mòbil o 

del nou número que li serà assignat. El Client no tindrà dret a indemnització 

oportunes perquè el Client pugui conservar el número telefònic en canviar
d’operador conforme a la normativa i les condicions que ho regulin. 
En cas de canvi de titular, tant l’actual com el nou declaren que totes les 

data de canvi de la nova responsabilitat de pagament serà l’endemà de la 

que hagi rebut la documentació necessària degudament emplenada. No 

obstant això, el canvi de titularitat no exonera el titular actual del pagament 

avantatjoses per al Client dels Equips o dels Terminals, vinculada o no 

determinats descomptes, així com en cas d’aplicació de determinats 
descomptes sobre el preu dels Serveis, el Client es compromet a romandre 
donat d’alta en aquest Contracte durant el termini i en les condicions que es 
detallen a la caràtula d’aquest, des de la data de la signatura. En cas que el 
Client causi baixa anticipada en el Contracte per qualsevol motiu, no pagui a 

Servei, incompleixi el Contracte, faci ús il·lícit del Servei o, haurà de pagar a 

Tanmateix, en cas d’incompliment del compromís de permanència per baixa 
del Servei dins del termini establert en el formulari de contracte, el Client 

domicili en la seva totalitat, els quals s’indiquen en la pàgina web 

per causes tècniques alienes al Client, ho comunicarà a aquest, que podrà 
resoldre el Contracte sense que li sigui exigible la quantitat que li 

compromís de permanència. En aquest cas, el Client haurà de procedir a la 

En cas que el Client no torni els Equips i Terminals en el termini assenyalat, 

Si durant la vigència del termini de permanència assenyalat, el Client sol·licita 

quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del 

rebuts.

Es reconeix al Client el dret de desistiment del contracte actual en el termini 

que l’exercici del dret de desistiment no suposarà el retorn automàtic a 
l’operador origen i que serà necessari que el Client gestioni una nova 
portabilitat amb el seu operador origen.

desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una 

la comanda”. Per a això, podrà fer servir el model de formulari de desistiment 
disponible a: , encara que 
el seu ús no és obligatori.
Podrà enviar la comunicació exercitant el seu dret de desistiment per correu 

Carretera de Balenyà, 96C, Taradell, 08552, Barcelona.

embalatge original, en perfecte estat, amb tots els seus accessoris i 
preparat. Només s’admetrà la devolució d’aquells productes que no 
presentin signes d’estar danyats. El Client serà responsable de la disminució 

manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les 
característiques i el funcionament dels productes objecte de devolució. Per

 

conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el Client i es 

prescripció d’obligacions legals i responsabilitats derivades del tractament; 

contractual de conformitat amb la normativa comptable i de quatre anys de 

adquireixi fermesa. 

comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, les 

marc de la seva relació contractual amb TECNOSO o de la prestació dels 
nostres Serveis, a més d’informació relacionada amb les comunicacions 
realitzades a través del nostre servei com ara informació de trucades 
entrants i sortints, adreces IP o dades d’ubicació seran tractades mentre la 
línia romangui activa i, després, pels terminis legalment previstos 

i altres autoritats amb competència en la matèria. 

 

en el tractament, la portabilitat i, si s’escau, a no ser objecte de decisions 
individuals automatizades, a través de correu postal a Carretera de Balenyà, 

dels seus drets. 
Igualment, en qualsevol moment, el Client pot oposar-se a l’enviament 
d’informació comercial de TECNOSO.
En cas que tingui algun dubte sobre el tractament de les seves dades 
personals, pot contactar amb el DPD enviant un missatge de correu 
electrònic a .


P

• Quan el Client no hagi atès les seves obligacions de pagament o

siguin deliberadament incorrectes o s’usurpi la identitat d’un tercer.

• Quan el Client faci un ús irregular o fraudulent del Servei.
• Quan el Client hagi fet servir un mitjà de pagament fraudulentament

o hi hagi risc raonable de frau.

parcial per part del Client en el pagament dels Serveis durant un període 

aquest cas, s’informarà el Client de la data en la qual, de no efectuar-se el 
pagament, es durà a terme la suspensió, que no es podrà fer en dia inhàbil.

el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal del 
Servei Telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades 
sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants, amb excepció de 
les trucades de cobrament a destinació. 

en què tingui constància que l’import degut hagi estat satisfet 
completament.
En el cas de suspensió temporal, si el Client hagués presentat una 

suspendrà ni interromprà el Servei mentre la reclamació s’estigui 
substanciant i el Client consigni fefaentment l’import degut i lliuri el 

El restabliment dels Serveis es farà conforme a les condicions vigents en el 
moment i haurà d’abonar la quota vigent per aquest concepte. Durant el 

equips llogats.

la data desitjada en què faci efecte, la suspensió temporal del Servei de 

temps que afecti.

Serveis i a la corresponent resolució del Contracte.
En qualsevol cas, es podrà interrompre el Servei conforme a la normativa 

integritat o seguretat de la Xarxa o a la prestació de Serveis a altres Clients. 

millora, tasques de reparació, canvis d’equipament o per motius anàlegs. 

preferentment i sempre que es pugui, en horaris de consum mínim. El Client 

estarà obligada a compensar-lo excepte en la quantia de les 

Contracte que corresponguin. 



mesos. Transcorregut aquest període de durada inicial, aquest Contracte 
quedarà prorrogat automàticament pel mateix període si bé, una vegada 
prorrogat, el Client té dret a rescindir el Contracte en qualsevol moment amb 

seva disposició, sense contraure cap cost a excepció del cost de la recepció 
dels Serveis durant el període de preavís. 

dels contractes i per les causes que es detallen a continuació:

prestar el Servei quan això determini la impossibilitat de continuar
prestant el Servei. En aquest cas, no es reportarà cap dret
d’indemnització a favor del Client. 

normal execució del present Contracte i  la prestació dels Serveis. 
• Greu incompliment de les obligacions derivades del Contracte, així

públic.

les presents Condicions Generals de Contractació. 
• Per ús no autoritzat, il·lícit, fraudulent o indegut del Servei.

prestació de Serveis o de qualsevol de les seves funcionalitats pels
quals han sigut contractats. 

de conservació de dades relatives a les comunicacions

reserva la facultat de cancel·lar el Contracte o bloquejar o suspendre
el Servei en qualsevol moment si es comprova que les dades

incompletes.
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4. Quan temps conservarem les seves dades personals?

5. Quins són els seus drets?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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