
POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 

 

El respecte a la privacitat de l'usuari i protecció de les seves dades de caràcter personal són un 

dels objectius primordials per FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE AUTOTRANSPORT DE 

VIATGERS (en endavant, FECAV). 

 

En respecte a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) 

i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD), aquesta 

tasca de recopilació de les dades es regirà a partir de els termes descrits a continuació: 

 

 

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de 

caràcter personal 

 

FECAV podrà recopilar dades d'aquells usuaris que es posin en contacte a través de correu 

electrònic, telèfon o a través dels diferents formularis disponibles a la present website, tant de 

contacte com per associar-se a FECAV, i que legitimaran el tractament de les dades segons les 

estipulacions recollides en el present apartat, prestant l'usuari consentiment per a això. 

 

L'usuari consent inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin 

incorporades als nostres fitxers, així com el seu tractament automatitzat, o no, amb la finalitat 

de gestionar el motiu del seu contacte, donar-li tràmit a nivell administratiu, prestar els serveis 

assenyalats en la nostra pàgina web, inclosa l'adhesió com a associat a FECAV, així com per a la 

remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries. 

 

S'informa als usuaris que aquest consentiment també es presta per a la cessió o comunicació de 

les dades incloses en els fitxers a les societats amb les que tingui relació contractual FECAV, amb 

la finalitat que aquestes puguin tractar les seves dades de caràcter personal amb les mateixes 

finalitats que els esmentats en el paràgraf anterior. 

 

Aquests fitxers es troben degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 

d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament. 

 

Així mateix, es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservades fins 

que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per als quals van ser recollides 

o registrades en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que 

compleixin aquesta condició seran cancel·lats, tret que hi hagi una norma de rang legal que 

habiliti la seva conservació. Cal destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter 

personal seran cancel·lats en el cas que l'usuari exerceixi el dret de cancel·lació dels mateixos. 

  



Drets dels usuaris 

 

El consentiment prestat per l'usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per això, els usuaris 

poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la 

limitació o oposició al seu tractament que preveu l'RGDP i la LOPD , dirigint una comunicació per 

escrit a l'adreça: Carrer Pau Claris, 117, Principal, de la localitat de Barcelona (CP 08009 - 

Barcelona); o bé a través de correu electrònic fecav@fecav.es incloent en ambdós casos 

fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte "PROTECCIÓ DE 

DADES - FECAV". 

 

L'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si 

considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o 

si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD, la 

LOPD i el seu Reglament de desenvolupament. 

 

L'usuari, si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de 

privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el 

RGPD i / o la LOPD, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció 

de Dades. 

 

 

Seguretat aplicada a les dades de caràcter personal 

 

Amb l'objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter 

personal, FECAV ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objectiu 

d'evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l'accés no autoritzat de tercers tal com 

estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa 

de les dades emmagatzemades. 

 

 

Modificacions 

 

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les 

necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant 

FECAV aquest dret en exclusiva. 

 

Contacte amb FECAV 

Calle Pau Claris, 117, Principal 

Barcelona (08009 - Barcelona) 

Tlf. 934876557 

fecav@fecav.es 
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