ƞĎ΄ſƂĎƊƖĳ
åāƖĎ

ƂĀĳƖƂåŉ΄ĈĎ΄ŜœƊƞő͚΄Ŝ΄å΄ŉå΄¢ĎāƂĎƖåƂĳå΄Ĉͽ*ƊƖåƖ΄ĈĎ΄¯ĎŉĎāŜőƞœĳāåāĳŜœƊ΄ĳ΄ſĎƂ΄å΄ŉå΄
¢ŜāĳĎƖåƖ΄ĈĎ΄ŉå΄NœĦŜƂőåāĳŝ΄ĈĎ΄āŜœĦŜƂőĳƖåƖ΄åőĀ΄Ďŉ΄ƁƞĎ΄ĎƊƖåĀŉĎĳƻ΄ŉå΄œŜƂőåƖĳƵå΄
ƵĳħĎœƖ͚΄ƊĎœƊĎ΄ſĎƂŃƞĈĳāĳ΄ĈĎŉ΄ƊĎƞ΄ĈƂĎƖ΄å΄åāƞĈĳƂ΄å΄ŉå΄Ƶĳå΄ŃƞĈĳāĳåŉ͟
¯åœőåƖĎĳƻ͚΄Ďœ΄āåƊ΄ĈͽĳœāĳĈĝœāĳĎƊ͚΄Ďŉ΄ŉĳĎœƖ΄ſŜĈƂö΄āŜőƞœĳāåƂͲƊĎ΄åőĀ΄Ďŉ΄¢ĎƂƵĎĳ΄
ĈͽƖĎœāĳŝ΄¯ĝāœĳāå΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎŉƊ΄ƊĎħƣĎœƖƊ΄őĳƖŃåœƊ͙
͘΄ĎƂ΄ƖĎŉĝĦŜœ͙΄ƖƂƞāåœƖ΄ħƂåƖƞĹƖåőĎœƖ΄åŉ΄ƖĎŉĝĦŜœ΄̆̌̆̈΄Ŝ΄åŉ΄ͬΤ̈̉ͭ΄΄̎̅̅΄̈̌̈΄͚̉̌̇
ŉĎƊ΄̇̉΄ĮŜƂĎƊ΄ĈĎŉ΄Ĉĳå͚΄̈̋̊΄ĈĳĎƊ΄å΄ŉͽåœƼ͟΄
͘΄*œƵĳåœƖ΄ƞœ΄āŜƂƂĎƞ΄ĎŉĎāƖƂŪœĳā΄å΄ŉͽåĈƂĎĄå΄ĈĎ΄āŜƂƂĎƞ΄ĎŉĎāƖƂŪœĳā
åƖĎœāĳŜƖĎāœĳāåοſåƂŉĎő͟āŜő͟
͘΄΄΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄ſöħĳœå΄ƶĎĀ΄ƶƶƶ͟ſåƂŉĎő͟āŜő΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄ŉͽöƂĎå΄āŉĳĎœƖ͚
ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄ŉĎƊ΄̇̉΄ĮŜƂĎƊ͟΄


Política de Privacitat dels

serveis de TECNOSO

ƞƖĳŉĳƖǆåƖƊ΄ĳ΄ĈĎŉ΄
āĳŝ΄ſƂĝƵĳå΄ĈĎŉ΄
Ď΄ŉĎƊ΄őĎƊƞƂĎƊ΄
ďƊ΄ĈĎŉ΄¢ĎƂƵĎĳ΄
Ď΄ ŉå΄ ſĝƂĈƞå͚΄
ƻĳƊƖĝœāĳå΄Ĉͽƞœ΄
āĳŝ΄Ŝ΄ƂŜĀåƖŜƂĳ΄

ſĎƂŃƞĈĳāĳƊ΄ ĳͥŜ΄
Ƃ΄ āåƞƊåƖƊ΄ ĈĎ΄
ƵĎĳ΄ Ŝ΄ ŉå΄ ƊĎƵå΄
΄ ĎœāåƂå΄ őďƊ΄
ſĎƂŃƞĈĳāĳƊ΄ ĳͥŜ΄
œƖ΄ ĳœāŜƂƂĎāƖĎ͚΄
œƖ΄œŜ΄ĦåāĳŉĳƖåƖƊ΄
åƂāĳåŉƊ΄ ƊŜĀƂĎ΄
œƖ΄ſĎƂ΄āåƞƊĎƊ΄
΄ å΄ ŉå΄ ĦåŉƖå΄ ĈĎ΄
āŜőſŉĳőĎœƖ΄

̖͟΄ƂŜƖĎāāĳŝ΄ĈĎ΄ĈåĈĎƊ΄ĈĎ΄āåƂöāƖĎƂ΄ſĎƂƊŜœåŉ
Protecció de dades de caràcter personal
aå΄ ſƂĎƊƖåāĳŝ΄ ĈĎŉƊ΄Finalitats
¢ĎƂƵĎĳƊ΄ āŜőſŜƂƖå΄ Ďŉ΄ ƖƂåāƖåőĎœƖ΄ ĈĎ΄ ĈåĈĎƊ΄ ĈĎ΄Tipus
āåƂöāƖĎƂ΄
de dades
ſĎƂƊŜœåŉ΄ĈĎŉ΄ŉĳĎœƖ͚΄ƁƞĎ΄ƊĎƂåœ΄ƖƂåāƖåĈĎƊ΄ĈͽåāŜƂĈ΄åőĀ΄Ďŉ΄ƁƞĎ΄ſƂĎƵĎƞ΄åƁƞĎƊƖå΄
āŉöƞƊƞŉå΄ĳ΄ŉå΄ŜŉĵƖĳāå΄ĈĎ΄ƂĳƵåāĳƖåƖ͟
a) Gestió de la relació contractual
̖̐͟΄ƞĳ΄ďƊ΄Ďŉ΄ƂĎƊſŜœƊåĀŉĎ΄ĈĎŉ΄ƖƂåāƖåőĎœƖ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ƊĎƵĎƊ΄ĈåĈĎƊ͠
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ͚΄ĈĎ΄ƖåƂĳĦĎƊ͚΄


     


      

āŉĳĎœƖ͚΄ƊĎƂƵĎĳ΄Ɩĝāœĳā΄Ŝ΄ƁƞåŉĳƖåƖ΄ſĎƂ΄å
pagament, incloent-hi mitjans de pagament


        

la contractació o incidències.
     

ŜƖ΄āŜœƖåāƖåƂ΄Ďŉ΄œŜƊƖƂĎ΄$ĎŉĎħåƖ΄ĈĎ΄ƂŜƖĎāāĳŝ΄ĈĎ΄$åĈĎƊ΄ͬͺ$$ͻͭ΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎŉ΄

āŜƂƂĎƞ΄ĎŉĎāƖƂŪœĳā΄ſƂŜƖĎāāĳŜĈĎĈåĈĎƊοſåƂŉĎő͟āŜő͟


̖̑͟΄ƞĳœå΄ƖĳſŜŉŜħĳå΄ĈĎ΄ĈåĈĎƊ΄ſĎƂƊŜœåŉƊ΄ƖƂåāƖĎő΄ĳ΄åőĀ΄ƁƞĳœĎƊ΄ǙœåŉĳƖåƖƊ΄ĳ΄
2. Quina
tipologia de dades personals tractem i amb quines finalitats

ĀåƊĎ΄ŃƞƂĵĈĳāå͠
i base jurídica?

aĎƊ΄ ĈåĈĎƊ΄ ƁƞĎ΄ ƖƂåāƖĎő΄ Ďœ΄ Ďŉ΄ őåƂā΄ ĈĎ΄ ŉå΄ āŜœƖƂåāƖåāĳŝ΄ ĳ΄ ŉå΄ ſƂĎƊƖåāĳŝ΄ ĈĎŉƊ΄

¢ĎƂƵĎĳƊ΄ƁƞĎ΄ŉĳ΄ŜĦĎƂĳő΄ƊĎƂåœ΄ƖƂåāƖåĈĎƊ΄åőĀ΄ŉĎƊ΄ǙœåŉĳƖåƖƊ΄ſƂĎƵĳƊƖĎƊ΄Ďœ΄åƁƞĎƊƖĎƊ΄
ŜœĈĳāĳŜœƊ΄BĎœĎƂåŉƊ΄ĈĎ΄ŜœƖƂåāƖåāĳŝ͙




ĎƻĳħĳƖƊ΄ſĎƂ΄ŉå΄
Ďŉ΄ ƊĎāƂĎƖ΄ ĈĎŉ΄
åĈå΄ ĈĎ΄ ƖŜƖå΄
Ďŉ΄ ŉĳĎœƖ΄ Ŝ΄ ĈĎ΄
ſƞĀŉĳāĳƖåƖ΄ĳ͚΄Ďœ΄
a*i͚΄ ƁƞĎ΄
ĈĎœ΄ĎƻāŉŜƊĎƊ΄
Ā΄ŉå΄ŉĎħĳƊŉåāĳŝ΄
Ɗ΄ĦåāƞŉƖåƖƊ΄Ďœ΄

åŉ΄ſƟĀŉĳā͚΄Aĳƻ΄ĳ΄
΄āŜœœĎāƖåĈå͟΄
ĈĎœƖĳǙāåƖ΄ſĎƂ΄
ĎƂ΄ƂĎƊƖƂĳœħĳƂ΄ŉå΄
ŉĳĎœƖ΄ ſŜĈƂö΄

΄ ŉͽåƊƊĳƊƖĝœāĳå΄
ŜĀƂĎ΄ ŉͽƟƊ΄ ĈĎŉƊ΄
ĀƂĎ΄Ďŉ΄ƊĎƞ΄΄

ŉå΄ ƁƞåŉĳƖåƖ΄ Ŝ΄
ƵŜŉ΄ ĦĎƂ΄ ƞœå΄

Finalitats

̓̐̔

Base jurídica






ƂĳƵåĈå΄ Ĉͽƞœå΄
ĎƊƖåƖ΄ĦĎƖå΄ſĎƂ΄
ĈĎſĎœĈĎœƖƊ΄ĳ΄

CGC_PR22_00

CGC_PR22_00
̓̐̔



Tipus de dades

Base jurídica

$åĈĎƊ΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ͚΄ĈåĈĎƊ΄ĈͽĳĈĎœƖĳǙāåāĳŝ΄ĈĎ΄
$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ͚΄ĈĎ΄ƖåƂĳĦĎƊ͚΄

     

      
pagament, incloent-hi mitjans de pagament
       
        
       
     
operador), a més, podran tractar-se les

ĈåĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ ĳ͚΄ Ďœ΄ åƁƞĎƊƖ΄ āåƊ͚΄ ƊĎƂö΄
    
      
poder-la dur a terme. Les dades
    
     
ĎƊſĎāĳǙāåāĳŜœƊ΄ ƖĝāœĳƁƞĎƊ΄ ĈĎ΄ ſŜƂƖåĀĳŉĳƖåƖ΄
   
públiques amb competència en la matèria.





$åĈĎƊ΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ͚΄ĈåĈĎƊ΄ĈͽĳĈĎœƖĳǙāåāĳŝ΄ĈĎ΄






b) Prestació de serveis de
telecomunicacions
a) Gestió de la relació contractual
      



     

(incloent-hi la interconnexió);
āŉĳĎœƖ͚΄ƊĎƂƵĎĳ΄Ɩĝāœĳā΄Ŝ΄ƁƞåŉĳƖåƖ΄ſĎƂ΄å


la contractació o incidències.
Internet, en cas de trobar-se dins dels







l’objectiu de poder-les facturar o










d’incidències tècniques i resolució de




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
ĈåĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ ĳ͚΄ Ďœ΄ åƁƞĎƊƖ΄ āåƊ͚΄ ƊĎƂö΄
    
      
poder-la dur a terme. Les dades
    
     
ĎƊſĎāĳǙāåāĳŜœƊ΄ ƖĝāœĳƁƞĎƊ΄ ĈĎ΄ ſŜƂƖåĀĳŉĳƖåƖ΄
   
públiques amb competència en la matèria.

Política
de Privacitat dels

serveis
de TECNOSO


Finalitats

Tipus de dades

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

CGC_TC22_00
öħĳœå΄̔̐̔

Base jurídica

Interès legítim

(En cas de sol·licitud de contractació dels
Serveis en modalitat postpagament,
sol·licitud d’ajornament de pagament o
åĈƁƞĳƊĳāĳŝ΄ĈĎ΄ƖĎƂőĳœåŉƊ΄åőĀ΄ǙœåœĄåőĎœƖͭ
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.
d) Comunicació de les dades
ĈͽĳőſåħåőĎœƖ΄ĈĎŉ΄ĈĎƞƖĎ΄å΄ǙƖƻĎƂƊ΄āŜőƞœƊ
de solvència, en cas que no atengui
puntualment les obligacions econòmiques i
ĈͽåĳƻŪ΄Ďœ΄ƂĎƊƞŉƖĳ΄ƞœ΄ĈĎƞƖĎ΄āĎƂƖ͚΄ƵĎœĄƞƖ΄ĳ
exigible i amb un requeriment previ de
pagament i de conformitat amb les
disposicions sobre sistemes d’informació
creditícia de la normativa vigent
Ďͭ΄ÍĎƂĳǙāåāĳŝ΄ ĈĎ΄ ŉͽĎƻåāƖĳƖƞĈ΄ ΄ de les dades
aportades en el marc de la contractació a
través dels codis CSV (o mecanismes
ƊĎőĀŉåœƖƊͭ΄ Ŝ΄ ƊŜŉ͗ŉĳāĳƖåƖƊ΄ å΄ ŉͽĎœƖĳƖåƖ΄ ǙœåœāĎƂå΄
ĎőĳƊƊŜƂå΄ŉå΄ƊĎƵå΄āŜœǙƂőåāĳŝ
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

$åĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ ĳ΄ ƂĎŉåƖĳƵĎƊ΄ åŉ΄ ĈĎƞƖĎ΄
pendent de pagament

Interès legítim

Dades estrictament necessàries per fer la
ƵĎƂĳǙāåāĳŝ

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

Dades aportades pel Client

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

Política de Privacitat dels

serveis de TECNOSO


CGC_TC22_00
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Finalitats

Tipus de dades

Base jurídica

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
ƖƂåƵďƊ΄ ĈĎŉƊ΄ ſĎƂǙŉƊ΄ ĈĎ΄ a*i΄ Ďœ΄ ƻåƂƻĎƊ΄
ƊŜāĳåŉƊ΄ĳ΄åŉƖƂĎƊ΄ſŉåƖåĦŜƂőĎƊͭ΄ƊŜĀƂĎ΄ŉå΄ĀåƊĎ΄ĈĎŉ΄
que preveu la normativa vigent

$åĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ ĳ΄ ĈĎ΄ āŜœƖåāƖĎ΄ ĈĎŉƊ΄
Clients

Interès legitim (en base a la relació
āŜœƖƂåāƖƞåŉͭ

΄ŉͽĎĦĎāƖĎ͚΄ſĎƂ΄Ɩåŉ΄ĈĎ΄
 i, en últim terme, oferir productes i
serveis que responguin millor a les
œĎāĎƊƊĳƖåƖƊ΄ ĳ΄ ĈĎƊĳƖŃŜƊ΄ ĈĎŉƊ΄ ŉĳĎœƖƊ͚΄ a*i΄
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
öƂĎå΄ ħĎŜħƂöǙāå΄ āŜœāƂĎƖå͚΄ Ŝ΄ åŉƊ΄ ŉĳĎœƖƊ΄ ƁƞĎ΄
Įåħĳœ΄āŜœƖƂåāƖåƖ΄ƞœå΄ĈĎƖĎƂőĳœåĈå΄ƖåƂĳĦåͭ͟
a*i΄ ſŜĈƂö΄   
MHIRXMǻGEXMYW HIPW HIWXMREXEVMW HI GEHE
 (com, per exemple, per dirigir una
oferta als Clients que resideixin en localitats
de més de 5.000 habitants, segons dades
ſƞĀŉĳāåĈĎƊ΄ ſĎƂ΄ ŉͽNk*ͭ͟΄  
    
TIVǻPEXSTIVEPƶIRVMUYMQIRXHIPIWRSWXVIW



Dades estadístiques publicades per les
administracions públiques

.- 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
ƁƞåŉƊĎƵŜŉ΄őŜőĎœƖ΄őĳƖŃåœĄåœƖ΄Ďŉ΄ſƂŜāĎĈĳőĎœƖ΄
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.

h) Finalitats estadístiques

Consentiment

Dades dels Clients (incloent-hi dades de
ŉŜāåŉĳƖǆåāĳŝ͚ͭ΄ ſĎƂ΄ Āď΄ ƁƞĎ΄ œŜƂőåŉőĎœƖ΄
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,
cŜœƊƞŉƖĳͲĮŜ΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄ŉͽåĈƂĎĄå΄

Política de Privacitat dels

serveis de TECNOSO
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öħĳœå΄̖̐̔

̖̒͟΄A
qui
comuniquem
les
seves
dades
personals?
3.
A qui
comuniquem
les
seves
dades
personals?
TECNOSO podrà comunicar dades a tercers, tal i com es detalla a continuació:

Destinatari

Tipus de dades

Habilitació legal

ŉƖƂes operadors.

$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ΄ĳ΄ĈĎ΄ƖƂöœƊĳƖ͟

Desenvolupament, manteniment i control
de la relació contractual (encaminament de
trucades,
interconnexió,
gestió
dels
ſƂŜāĎƊƊŜƊ΄ĈĎ΄ſŜƂƖåĀĳŉĳƖåƖ͚΄ħĎƊƖĳŝ΄Ĉͽ¢¯ͭ͟

¢ĳƊƖĎőå΄ ĈĎ΄ BĎƊƖĳŝ΄ ĈĎ΄ $åƖĎƊ΄ ĈͽĀŜœåƖ΄
ͬkiͭ͟

Serveis d’emergència i agents facultats (com
ĦŜƂāĎƊ΄ ĳ΄ āŜƊƊŜƊ΄ ĈĎ΄ ƊĎħƞƂĎƖåƖͭ΄ ͯ΄ $åĈĎƊ΄
ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ΄ĳ΄ŉŜāåŉĳƖǆåāĳŝ

Obligació legal

BƞĳĎƊ΄ ĈͽåĀŜœåƖ΄ ͯ΄ $åĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ ĳ΄ ĈĎ΄
contacte.

Consentiment

Ús d’informació de guies d’abonat amb
ǙœåŉĳƖåƖƊ΄āŜőĎƂāĳåŉƊ΄ͯ΄$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ĳ΄
de contacte

Consentiment

ħĎœƖƊ΄ĦåāƞŉƖåƖƊ΄ͬƖåŉƊ΄āŜő΄ĦŜƂāĎƊ΄ĳ΄āŜƊƊŜƊ΄ĈĎ΄
ƊĎħƞƂĎƖåƖ΄ĈĎ΄ŉͽ*ƊƖåƖͭ͟

aĎƊ΄ſƂĎƵĳƊƖĎƊ΄å΄ŉå΄ŉĎħĳƊŉåāĳŝ΄ƵĳħĎœƖ͚΄ƖåŉƊ΄āŜő΄
ĈåĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ ĈĎ΄ āŜœƖåāƖĎ͚΄ ĈĎ΄
localització i de trànsit

Obligació legal

ĈőĳœĳƊƖƂåāĳŜœƊ΄ ſƟĀŉĳƁƞĎƊ͚΄ ƖåŉƊ΄ āŜő΄
åƞƖŜƂĳƖåƖƊ΄ Ďœ΄ őåƖĝƂĳå΄ ĈĎ΄ āŜœƊƞő͚΄ ħĝœāĳå΄
Espanyola de Protecció de Dades.

aĎƊ΄ ƂĎƁƞĎƂĳĈĎƊ΄ Ďœ΄ āåĈå΄ āåƊ͟΄ IåĀĳƖƞåŉőĎœƖ͚΄
dades
ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ΄ĳ΄ĈĎ΄ĦåāƖƞƂåāĳŝ͟

Obligació legal

¯ĳƖƞŉåƂƊ΄ ĈĎ΄ ǙƖƻĎƂƊ΄ āŜőƞœƊ΄ ĈĎ΄ ƊŜŉƵĝœāĳå΄
patrimonial.

$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ĳ΄ĈĎƞƖĎ΄ſĎœĈĎœƖ͟

Interès legítim

Empreses de logística i missatgeria

$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ĳ΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ

Execució de la relació contractual

EœƖĳƖåƖƊ΄ǙœåœāĎƂĎƊ

$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ĳ΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ΄ͯ΄iåœĈåƖ΄
¢*

Consentiment

En el supòsit que el Client ens ho hagi autoritzat, TECNOSO podrà
cŜőƞœĳāåƂ΄ŉĎƊ΄ƊĎƵĎƊ΄ĈåĈĎƊ΄å΄ŉå΄ƂĎƊƖå΄ĈͽĎœƖĳƖåƖƊ΄ĈĎŉ΄BƂƞſ΄a*i΄ͬƊĎāƖŜƂƊ΄
ƖĎŉĎāŜőƞœĳāåāĳŜœƊ͚΄āŜőƞœĳāåāĳŜœƊ΄ĎŉĎāƖƂŪœĳƁƞĎƊ͚΄āĳĀĎƂƊĎħƞƂĎƖåƖ΄ĳ΄ĎœĎƂħĳåͭ΄
per a enviar-li informació comercial sobre els seus productes, serveis,
novetats i ofertes.

ĳƻĵ΄őåƖĎĳƻ͚΄őåŉħƂåƖ΄ƁƞĎ΄¯*kt¢t΄œŜ΄Ɩď΄ſƂĎƵĳƊƖ΄ĈƞƂ΄å΄ƖĎƂőĎ΄ƖƂåœƊĦĎƂĝœāĳĎƊ΄
de dades personals de clients fora de l’Espai Econòmic Europeu (“ͻͭ΄
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
ŜĀƖĎœĳƂ΄ĳœĦŜƂőåāĳŝ΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄ŉͽåĈƂĎĄå΄ſƂŜƖĎāāĳŜĈĎĈåĈĎƊοſåƂŉĎő͟āŜő͟


Política de Privacitat dels


serveis de TECNOSO


CGC_PR22_00
̓̐̔

CGC_TC22_00
Pàgina 8̐̔

Finalitats les seves dades personals?
Tipus de dades
Base jurídica
4.
Quan temps conservarem
Ȯȏ
őĀ΄āåƂöāƖĎƂ΄ħĎœĎƂåŉ͚΄ŉĎƊ΄ĈåĈĎƊ΄ſĎƂƊŜœåŉƊ΄ĈĎƂĳƵåĈĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄āŜœƖƂåāƖåāĳŝ΄ĎƊ΄ suspendrà ni interromprà el Servei mentre la reclamació s’estigui
conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el Client i es substanciant i el Client consigni fefaentment l’import degut i lliuri el
a) Gestió de
relació contractual
ĀŉŜƁƞĎŃåƂåœ͚΄
å΄la
ĈĳƊſŜƊĳāĳŝ΄
œŜőďƊ΄ ĈͽåƞƖŜƂĳƖåƖƊ΄ ſŜŉĳāĳåŉƊ΄ Ŝ΄ ŃƞĈĳāĳåŉƊ͚΄ ǙœƊ΄ å΄ ŉå΄ āŜƂƂĎƊſŜœĎœƖ΄ƂĎƊħƞåƂĈ΄å΄a*i͟
prescripció d’obligacions legals i responsabilitats derivades del tractament; El restabliment dels Serveis es farà conforme a les condicions vigents en el
$åĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ͚΄ĈĎ΄ƖåƂĳĦĎƊ͚΄
quota vigent per aquest concepte. Durant el
åƁƞĎƊƖ΄
ƖĎƂőĳœĳ΄ ďƊ΄ ĈĎ΄ ƊĳƊ΄ åœƼƊ΄ ĈĎƊſƂďƊ΄ ĈĎ΄ ŉå΄ ǙœåŉĳƖǆåāĳŝ΄
ĈĎ΄ ŉå΄ ƂĎŉåāĳŝ΄ moment i haurà d’abonar la 



 
 a*i΄ ſŜĈƂö΄ ƂĎƖĳƂåƂ΄ ĈĎŉ΄ ĈŜőĳāĳŉĳ΄ ĈĎŉ΄ ŉĳĎœƖ΄ ĎŉƊ΄
ſĎƂĵŜĈĎ΄ ĈĎ΄
ƊƞƊſĎœƊĳŝ͚΄
contractual
de conformitat amb la normativa comptable
i de quatre
anys de 




 
equips
llogats.
āŜœĦŜƂőĳƖåƖ΄
åőĀ΄ ŉå΄ œŜƂőåƖĳƵå΄ ǙƊāåŉ͚΄ ƖƂĎƖ΄ ƁƞĎ΄ ĎƻĳƊƖĎĳƻĳ΄
åŉħƞœ΄
ƖĳſƞƊ΄
ĈĎ΄ 
āŉĳĎœƖ͚΄ƊĎƂƵĎĳ΄Ɩĝāœĳā΄Ŝ΄ƁƞåŉĳƖåƖ΄ſĎƂ΄å
pagament, incloent-hi mitjans
de pagament
*ŉ΄ŉĳĎœƖ΄ſŜĈƂö΄ƊŜŉ͗ŉĳāĳƖåƂ΄ĦŜƂőåŉőĎœƖ΄åőĀ΄ƞœå΄åœƖĎŉåāĳŝ΄ĈĎ΄ƁƞĳœǆĎ΄ͬ̆̊ͭ΄ĈĳĎƊ΄å΄
ƂĎāŉåőåāĳŝ΄åĈőĳœĳƊƖƂåƖĳƵå΄Ŝ΄ŃƞĈĳāĳåŉ͚΄ŉĎƊ΄ƁƞåŉƊ΄ƊͽĎőőåħåƖǆĎőåƂåœ΄ǙœƊ΄ƁƞĎ΄Ďŉ΄

 
 la
 en
què faci efecte, la suspensió temporal del Servei de
data 
desitjada
ſƂŜāĎĈĳőĎœƖ΄
ǙœåŉĳƖǆĳ͚΄ ƖƂĎƖ΄ ƁƞĎ΄ ĎƻĳƊƖĎĳƻĳ΄ åŉħƞœ΄ ƖĳſƞƊ΄
ĈĎ΄ ƂĎāŉåőåāĳŝ΄
la contractació
o incidències.

 åƁƞĎƊƖå΄
 


¯ĎŉĎĦŜœĳå΄
Aĳƻå΄
å΄ ƖƂåƵďƊ΄ Ĉͽƞœå΄ āŜőƞœĳāåāĳŝ΄ ĈĳƂĳħĳĈå΄ åŉ΄ ¢ĎƂƵĎĳ΄ ĈͽƖĎœāĳŝ΄ åŉ΄
åĈőĳœĳƊƖƂåƖĳƵå΄
Ŝ΄ ŃƞĈĳāĳåŉ͚΄
ŉĎƊ΄ ƁƞåŉƊ΄ ƊͽĎőőåħåƖǆĎőåƂåœ΄
ǙœƊ΄ ƁƞĎ΄

ŉĳĎœƖ͟΄aå΄ĈƞƂåĈå΄ĈĎ΄ŉå΄ƊƞƊſĎœƊĳŝ΄œŜ΄ƊĎƂö΄őĎœŜƂ΄Ĉͽƞœ΄ͬ̆ͭ΄őĎƊ΄œĳ΄ƊƞſĎƂĳŜƂ΄å΄ƖƂĎƊ΄
adquireixi fermesa.

ͬ̈ͭ΄őĎƊŜƊ͟΄*ŉ΄ſĎƂĵŜĈĎ΄ĈĎ΄ƊƞƊſĎœƊĳŝ΄œŜ΄ſŜĈƂö΄ĎƻāĎĈĳƂ΄ĈĎ΄œŜƂåœƖå΄ͬ̎̅ͭ΄ĈĳĎƊ΄ſĎƂ΄
ĳƻĳ΄őåƖĎĳƻ͚΄ĈĎ΄āŜœĦŜƂőĳƖåƖ΄åőĀ΄ŉå΄œŜƂőåƖĳƵå΄ĈĎ΄āŜœƊĎƂƵåāĳŝ΄ĈĎ΄ĈåĈĎƊ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄

comunicacions
electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, les åœƼ΄œåƖƞƂåŉ͟΄*œ΄åƁƞĎƊƖƊ΄āåƊŜƊ͚΄a*i΄ĈĎĈƞĳƂö΄ĈĎ΄ŉå΄ƁƞŜƖå΄ĈͽåĀŜœåőĎœƖ΄ĈĎ΄

ŉĳĎœƖ΄Ďŉ΄āĳœƁƞåœƖå΄ſĎƂ΄āĎœƖ΄ͬ̊̅μͭ΄ĈĎ΄ŉͽĳőſŜƂƖ΄ſƂŜſŜƂāĳŜœåŉ΄āŜƂƂĎƊſŜœĎœƖ΄åŉ΄
ĈåĈĎƊ΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ͚΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ΄ĳ΄ĈĎ΄ƖƂöœƊĳƖ΄ƂĎāåſƖåĈĎƊ΄Ŝ΄ħĎœĎƂåĈĎƊ΄Ďœ΄Ďŉ΄
marc de
la seva relació contractual amb TECNOSO o de la prestació dels temps que afecti.

nostres Serveis,
a més d’informació relacionada amb les comunicacions *ŉ΄ƂĎƖåƂĈ΄Ďœ΄Ďŉ΄ſåħåőĎœƖ΄ƖŜƖåŉ΄Ŝ΄ſåƂāĳåŉ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ĦåāƖƞƂĎƊ΄ĈĎ΄a*i΄ƊƞſĎƂĳŜƂ΄

realitzades
a través del nostre servei com ara informació de trucades å΄ƖƂĎƊ΄ͬ̈ͭ΄őĎƊŜƊ΄Ŝ΄ŉå΄ƊƞƊſĎœƊĳŝ΄ƖĎőſŜƂåŉ΄ĈĎŉƊ΄¢ĎƂƵĎĳƊ΄Ďœ΄ĈƞĎƊ΄ŜāåƊĳŜœƊ͚΄ſĎƂ΄
entrants i sortints, adreces IP o dades d’ubicació seran tractades mentre la őŜƂå΄Ďœ΄Ďŉ΄ſåħåőĎœƖ͚΄ĈŜœåƂö΄ĈƂĎƖ΄å΄a*i΄å΄ŉå΄ĳœƖĎƂƂƞſāĳŝ΄ĈĎǙœĳƖĳƵå΄ĈĎŉƊ΄
del Contracte.
línia romangui
activa i, després, pels terminis legalment previstos Serveis i a la corresponent resolució


En qualsevol cas, es podrà interrompre el Servei conforme a la normativa
ͬåāƖƞåŉőĎœƖ͚΄ĈŜƖǆĎ΄őĎƊŜƊ͚ͭ΄å΄ĈĳƊſŜƊĳāĳŝ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄AŜƂāĎƊ΄ĳ΄ŜƊƊŜƊ΄ĈĎ΄ƊĎħƞƂĎƖåƖ΄

ƵĳħĎœƖ΄ Ɓƞåœ΄ ĎƊ΄ ſƂŜĈƞĎĳƻĳ΄ ƞœå΄ ĈĎǙāĳĝœāĳå΄ āåƞƊåĈå΄ ſĎŉ΄ ŉĳĎœƖ͚΄ ƁƞĎ΄ åĦĎāƖĳ΄ ŉå΄
ĈĎ΄ŉͽ*ƊƖåƖ͚΄ŃƞƖŃåƖƊ΄ĳ΄ƖƂĳĀƞœåŉƊ΄Ďœ΄ŉͽĎƻĎƂāĳāĳ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ƊĎƵĎƊ΄ĦƞœāĳŜœƊ͚΄iĳœĳƊƖĎƂĳ΄AĳƊāåŉ΄

integritat o seguretat de la Xarxa o a la prestació de Serveis a altres Clients.
i altres autoritats amb competència en la matèria.
ƁƞĎƊƖå΄ őĎƊƞƂå΄ āĎƊƊåƂö΄ Ɓƞåœ΄ Ďŉ΄ ŉĳĎœƖ΄ ĎĦĎāƖƞĹ΄ ĳ΄ āŜőƞœĳƁƞĳ΄ å΄ a*i΄ ŉå΄
ĈĎƊāŜœœĎƻĳŝ΄ĈĎ΄ŉͽĎƁƞĳſ΄ŜĀŃĎāƖĎ΄ĈĎ΄ŉå΄ĈĎǙāĳĝœāĳå͟
Ȯȍ
5.
Quins són els seus drets?
b) Prestació de serveis de
ŜƖ΄ĎƻĎƂāĳƖåƂ΄ĎŉƊ΄ƊĎƞƊ΄ĈƂĎƖƊ΄ĈͽåāāďƊ͚΄ƂĎāƖĳǙāåāĳŝ͚΄ŜſŜƊĳāĳŝ͚΄ƊƞſƂĎƊƊĳŝ͚΄ŉĳőĳƖåāĳŝ΄ a*i΄ ſŜĈƂö΄ ĳœƖĎƂƂŜőſƂĎ΄ ŜāåƊĳŜœåŉőĎœƖ΄ ĎŉƊ΄ ¢ĎƂƵĎĳƊ΄ ſĎƂ΄ ĦĎƂ΄ ƖƂĎĀåŉŉƊ΄ ĈĎ΄
telecomunicacions
en el tractament, la portabilitat i, si s’escau, a no ser objecte de decisions millora, tasques de reparació, canvis d’equipament o per motius anàlegs.
individuals automatizades, a través de correu postal a Carretera de Balenyà, ƂåĀď͚΄åƁƞĎƊƖĎƊ΄ĳœƖĎƂƂƞſāĳŜœƊ΄ƊĎƂåœ΄Ɩåœ΄ĀƂĎƞƊ΄āŜő΄Ɗĳħƞĳ΄ſŜƊƊĳĀŉĎ΄ĳ΄ĎƊ΄ĦåƂåœ͚΄
      
$åĈĎƊ΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ͚΄ĈåĈĎƊ΄ĈͽĳĈĎœƖĳǙāåāĳŝ΄ĈĎ΄

͚̎̋΄ ¯åƂåĈĎŉŉ͚΄ ͚̅̍̊̊̇΄ åƂāĎŉŜœå΄ Ŝ΄ őĳƖŃåœĄåœƖ΄ āŜƂƂĎƞ΄ ĎŉĎāƖƂŪœĳā΄ å΄ preferentment i sempre que es pugui, en horaris de consum mínim. El Client



ſƂŜƖĎāāĳŜĈĎĈåĈĎƊοſåƂŉĎő͟āŜő͟΄ĳƻĵ΄ őåƖĎĳƻ͚΄ ŉͽĳœĦŜƂőĎő΄ ƁƞĎ΄ ſŜƖ΄ ĳœƖĎƂſŜƊåƂ΄ åāāĎſƖå΄ŉå΄œĎāĎƊƊĳƖåƖ΄ĈĎ΄āŜœƊĎœƖĳƂ΄åƁƞĎƊƖĎƊ΄ĳœƖĎƂƂƞſāĳŜœƊ΄ĳ΄ƁƞĎ΄a*i΄œŜ΄

 
 
 ĈĎ΄ ƂŜƖĎāāĳŝ΄

ƞœå΄
ƂĎāŉåőåāĳŝ΄
ĈåƵåœƖ΄ ŉͽħĝœāĳå΄
*ƊſåœƼŜŉå΄
ĈĎ΄ $åĈĎƊ΄ estarà obligada a compensar-lo excepte en la quantia de les
(incloent-hi la interconnexió);
ĳœĈĎőœĳƖǆåāĳŜœƊ΄ſƂĎƵĳƊƖĎƊ΄å΄ŉͽåſåƂƖåƖ΄ͺĎƊſŜœƊåĀĳŉĳƖåƖ΄ĈĎ΄a*iͻ΄ĈͽåƁƞĎƊƖ΄
ͬƶƶƶ͟åĎſĈͭ͟
     Contracte
 

que corresponguin.
ŉ΄ƶĎĀ΄ĈĎ΄ŉͽ*$΄ſŜƖ΄ƖƂŜĀåƂ΄ĎŉƊ΄őŜĈĎŉƊ΄œĎāĎƊƊåƂĳƊ΄ƁƞĎ΄ŉͽåŃƞĈåƂåœ΄Ďœ΄ŉͽĎƻĎƂāĳāĳ΄

       
dels seus
drets.
Internet,
en cas de
trobar-seeldins
delspot oposar-se
operador),
a més, podran
tractar-se les
ȟ
Igualment,
en qualsevol
moment,
Client
a l’enviament

ĈåĈĎƊ΄ ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ ĳ͚΄ ƁƞĎƊƖ΄
Ďœ΄ åƁƞĎƊƖ΄
āåƊ͚΄ ƊĎƂö΄
ŜœƖƂåāƖĎ΄
ĎƊ΄ āŜœƊƖĳƖƞĎĳƻ΄ ſĎƂ΄ ƞœ΄ ſĎƂĵŜĈĎ΄ ĳœĳāĳåŉ΄ ĈĎ΄ƵĳœƖͲĳͲƁƞåƖƂĎ΄ ͬ̇̉ͭ΄
d’informació
comercial de TECNOSO.

  aquest període de durada inicial, aquest Contracte
mesos. Transcorregut
En cas que tingui algun dubte sobre el tractament 
de les seves
dades



  
quedarà
prorrogat
automàticament pel mateix període si bé, una vegada
personals,
pot contactar amb el DPD enviant un 
missatge
de correu

poder-la dur a terme.
Les
dades
prorrogat,
el Client
té dret a rescindir el Contracte en qualsevol moment amb
electrònic
a .
l’objectiu de poder-les facturar o
  
 
ƞœ΄ſƂĎåƵĵƊ΄őöƻĳő΄Ĉͽƞœ΄ͬ̆ͭ΄őĎƊ΄ĳ΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎŉƊ΄őĳƖŃåœƊ΄ƁƞĎ΄a*i΄ſŜƊĳ΄å΄ŉå΄

   seva

 sense
 contraure cap cost a excepció del cost de la recepció
disposició,


ĎƊſĎāĳǙāåāĳŜœƊ΄ ƖĝāœĳƁƞĎƊ΄
ĈĎ΄ ſŜƂƖåĀĳŉĳƖåƖ΄
dels Serveis
durant el període de preavís.
Pa*i΄ſŜĈƂö΄ƊƞƊſĎœĈƂĎ΄Ďŉ΄¢ĎƂƵĎĳ΄āŜœƖƂåāƖåƖ΄Ďœ΄ĎŉƊ΄āåƊŜƊ΄ƊĎħƣĎœƖƊ͙



a*i΄
Ɩď΄ ĈƂĎƖ΄ å΄ ƂĎƊŜŉĈƂĎ΄ Ďŉ΄ ŜœƖƂåāƖĎ΄ ſĎƂ΄ ŉĎƊ΄ āåƞƊĎƊ΄ ħĎœĎƂåŉƊ΄ ĈͽĎƻƖĳœāĳŝ΄
• Quan
el Client no hagi atès les seves obligacions
de pagament 
o

públiques amb competència
en la matèria.
dels contractes
i per les causes que es detallen a continuació:
Įåħĳ΄ĎƊħŜƖåƖ΄Ďŉ΄ƊĎƞ΄ƊåŉĈŜ΄ĳͥŜ΄ƊŜĀƂĎſåƊƊåƖ΄Ďŉ΄ŉĵőĳƖ΄ĈĎ΄āƂĝĈĳƖ͟

͘΄΄ĳœƊƖöœāĳĎƊ΄ĈĎ΄a*i͚΄ſĎƂ΄ŉͽĎƻƖĳœāĳŝ΄ĈĎ΄ŉͽĮåĀĳŉĳƖåāĳŝ΄å΄a*i΄ſĎƂ
͘΄¢ĳ΄Ďŉ΄ŉĳĎœƖ΄ĦåāĳŉĳƖå΄å΄a*i΄ĈåĈĎƊ΄ſĎƂƊŜœåŉƊ΄ƁƞĎ΄œŜ΄Ɗĳħƞĳœ΄ƵĎƂåāĎƊ͚
d’incidències
tècniques
i resolució
de
prestar el Servei quan això determini la impossibilitat de continuar
siguin
deliberadament
incorrectes
o s’usurpi
la identitat d’un tercer.
prestant el Servei. En aquest cas, no es reportarà cap dret

d’indemnització a favor del Client.
• Quan el Client faci un ús irregular o fraudulent del Servei.
͘΄$ĎāŉåƂåāĳŝ΄ĈĎ΄āŜœāƞƂƊ΄ĈĎ΄āƂĎĈĳƖŜƂƊ΄ĈĎ΄a*i΄ƁƞĎ΄ĳőſĎĈĎĳƻĳ΄ŉå
• Quan el Client hagi fet servir un mitjà de pagament fraudulentament
normal execució del present Contracte i la prestació dels Serveis.
o hi hagi risc raonable de frau.
• Greu incompliment de les obligacions derivades del Contracte, així
āŜő΄ſĎƂ΄ƞœå΄ƞƖĳŉĳƖǆåāĳŝ΄ĈĎŉ΄¢ĎƂƵĎĳ΄āŜœƖƂåƂĳ΄å΄ŉå΄ĀŜœå΄ĦĎ΄ĳͥŜ΄å΄ŉͽŜƂĈƂĎ΄΄
a*i΄ſŜĈƂö΄ƊƞƊſĎœĈƂĎ΄ƖĎőſŜƂåŉőĎœƖ΄Ďŉ΄¢ĎƂƵĎĳƊ΄Ďœ΄āåƊ΄ĈĎ΄ƂĎƖåƂĈ΄ƖŜƖåŉ΄Ŝ΄
públic.
parcial per part del Client en el pagament dels Serveis durant un període
͘΄ĎƂ΄ĳœƖĎƂƂƞſāĳŝ΄ĈĎǙœĳƖĳƵå΄ĈĎŉƊ΄¢ĎƂƵĎĳƊ΄ĈͽåāŜƂĈ΄åőĀ΄ŉå΄āŉöƞƊƞŉå΄̍΄ĈĎ
ƊƞſĎƂĳŜƂ΄ å΄ ͬ̆ͭ΄ ƞœ΄ őĎƊ΄ ĈĎƊ΄ ĈĎ΄ ŉå΄ ΄ ſƂĎƊĎœƖåāĳŝ΄ ſĎƂ΄ ſåƂƖ΄ ĈĎ΄ a*i΄ ĈĎŉ΄
les presents Condicions Generals de Contractació.
ĈŜāƞőĎœƖ΄ ĈĎ΄ āöƂƂĎā΄ āŜƂƂĎƊſŜœĎœƖ͟΄ a*i΄ āŜőƞœĳāåƂö΄ åŉ΄ ŉĳĎœƖ΄ ŉå΄
• Per ús no autoritzat, il·lícit, fraudulent o indegut del Servei.
ƊƞƊſĎœƊĳŝ΄ƖĎőſŜƂåŉ΄ĈĎŉƊ΄¢ĎƂƵĎĳƊ΄ƁƞĳœǆĎ΄ͬ̆̊ͭ΄ĈĳĎƊ΄åĀåœƊ΄ƁƞĎ΄ĎƊ΄ſƂŜĈƞĎĳƻĳ͟΄*œ΄
͘΄ĎƂ΄ƁƞåŉƊĎƵŜŉ΄őŜĈĳǙāåāĳŝ΄ŉĎħåŉ΄ĳͥŜ΄Ɩĝāœĳāå΄ƁƞĎ΄ĳőſŜƊƊĳĀĳŉĳƖĳ΄ŉå
aquest cas, s’informarà el Client de la data en la qual, de no efectuar-se el
prestació de Serveis o de qualsevol de les seves funcionalitats pels
pagament, es durà a terme la suspensió, que no es podrà fer en dia inhàbil.
quals han sigut contractats.
aå΄ƊƞƊſĎœƊĳŝ΄œŜőďƊ΄åĦĎāƖåƂö΄ĎŉƊ΄¢ĎƂƵĎĳƊ΄åőĀ΄őŜƂå΄Ďœ΄Ďŉ΄ſåħåőĎœƖ͟΄
͘΄*œ΄åſŉĳāåāĳŝ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ŜĀŉĳħåāĳŜœƊ΄ĳőſŜƊåĈĎƊ΄å΄a*i΄āŜő΄å
aå΄ƊƞƊſĎœƊĳŝ΄ĈĎŉ΄¢ĎƂƵĎĳ΄œŜ΄ĎƻĳőĎĳƻ΄Ďŉ΄ŉĳĎœƖ΄ĈĎ΄ŉͽŜĀŉĳħåāĳŝ΄ĈĎ΄āŜœƖĳœƞåƂ΄åőĀ΄
tſĎƂåĈŜƂ΄ĈĎ΄¯ĎŉĎāŜőƞœĳāåāĳŜœƊ΄ĈĎ΄āŜœĦŜƂőĳƖåƖ΄åőĀ΄ŉå΄aŉĎĳ΄͚̇̊ͥ̇̅̅̌
el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal del
de conservació de dades relatives a les comunicacions
Servei Telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades
ĎŉĎāƖƂŪœĳƁƞĎƊ΄ĳ΄å΄ŉĎƊ΄ƻåƂƻĎƊ΄ſƟĀŉĳƁƞĎƊ΄ĈĎ΄āŜőƞœĳāåāĳŜœƊ͚΄a*i΄ĎƊ
sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants, amb excepció de
reserva la facultat de cancel·lar el Contracte o bloquejar o suspendre
les trucades de cobrament a destinació.
el Servei en qualsevol moment si es comprova que les dades
a*i΄ƂĎƊƖåĀŉĳƂö΄Ďŉ΄¢ĎƂƵĎĳ΄ƊƞƊſĝƊ΄ĈĳœƊ΄ĈĎŉ΄Ĉĳå΄ŉåĀŜƂåĀŉĎ΄ƊĎħƣĎœƖ΄å΄åƁƞĎŉŉ΄
ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵĎƊ΄ĦåāĳŉĳƖåĈĎƊ΄ſĎŉ΄ŉĳĎœƖ΄Ɗŝœ΄ĦåŉƊĎƊ͚΄ĳœāŜƂƂĎāƖĎƊ΄Ŝ
en què tingui constància que l’import degut hagi estat satisfet
incompletes.
completament.
En el cas de suspensió temporal, si el Client hagués presentat una
ƂĎāŉåőåāĳŝ΄ ĈåƵåœƖ΄ ΄ ŉĎƊ΄]ƞœƖĎƊ΄ƂĀĳƖƂåŉƊ΄ ĈĎ΄ ŜœƊƞő΄ Ŝ΄ ĈåƵåœƖ΄ ŉå΄ ¢ĎāƂĎƖåƂĳå΄
Ĉͽ*ƊƖåƖ΄ĈĎ΄¯ĎŉĎāŜőƞœĳāåāĳŜœƊ΄ĳ΄ſĎƂ΄å΄ŉå΄¢ŜāĳĎƖåƖ΄ĈĎ΄ŉå΄NœĦŜƂőåāĳŝ͚΄a*i΄œŜ΄

