POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal en relació amb les dades personals a facilitar, es comunica a l'interessat:
1.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Fimarge Societat Financera d’Invesió SA
Bonaventura Armengol 10 Bloc 1, 5 planta
+376 805 100
www.fimarge.com
fimarge@fimarge.com / dpd@fimarge.com
2.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar el contacte que ha efectuat o la consulta que ens hagi
enviat. Si aquest contacte acaba en l'obertura d'un compte amb la nostra entitat, les finalitats legítimes del
tractament de dades personals seran la prestació de serveis financers.
3.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per gestionar el contacte,
consulta o encàrrec que ens realitzi. També es conservaran durant el temps legalment necessari d'acord amb
la legislació vigent.
4.

LEGITIMACIÓ

La legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment que atorga enviant el formulari de contacte
o consulta. Si es produeix l'obertura d'un compte, la legitimació del tractament serà la relació contractual
establerta amb Fimarge SFI SA i el compliment de les obligacions professionals i legals que se'n derivi.
5.

ELS DESTINATARIS SERAN INFORMATS DE LES SEVES DADES

Les dades derivades del contacte i consulta no es comunicaran a tercers. En el cas que posteriorment s'obri un
compte, les dades personals facilitades pel client podran ser comunicades a les autoritats competents (Batllia,
Govern d'Andorra, UIFand ...), en compliment de les obligacions legals vigents en cada moment.
6.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si tractem dades personals que els concerneixin o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir una còpia de les dades
personals objecte de tractament, a actualitzar-les, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o,
si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats per a les quals van ser recollides.
7.

COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS

Dirigint-se per escrit a Fimarge SFI SA a l'adreça indicada a l'inici d'aquest document informatiu a l'atenció del
Delegat de Protecció de Dades sota l'assumpte "DPD" o per correu electrònic dirigit a dpd@fimarge.com amb
la mateixa temàtica.

8.

QUINES CATEGORIES DE DADES POT TRACTAR LA NOSTRA EMPRESA

Fimarge SFI SA tractarà les dades que ens faciliti, que, donada l'amplitud de les matèries responsables o
consultes realitzades, podran ser dades de categories especials i dades de les següents categories:







De caràcter identificador
Circumstàncies socials
Dades de detalls laborals
Característiques personals
Dades acadèmiques i professionals
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances
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