
EPIGRAFE INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL TRACTAMENT DE SOCIS 

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: 

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. - CIF: 

B07685779 Dir.postal: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA 

Telèfon: 971403000 Correu electrònic: INFO@AFICINE.COM. Delegat de 

P r o t e c c i o n d e D a t o s : C ONTACTO : h t t p : w w w p r o t e c m i r . c o m / E m a i l : 

protecmirlegal@protecmir.com . FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D'EXHIBICIÓ 

CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el 

servei i realitzar l'ofertes com a soci i gestionar l'enviament d'informació del club de socis 

i l'enviament d'ofertes per a socis. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d'acord amb els 

seus interessos, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es 

prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals 

proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la 

seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o 

compra efectuada per vostè. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades 

és l'execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei de conformitat amb el 

Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la 

Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant 

telecomunicacions. L'oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita 

quan accepta formar part del club de socis. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter 

personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o facilitar l'oferta 

sol·licitada.. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha 

previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, 

garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMPANYIA BALEAR D'EXHIBICIÓ 

CINEMATOGRÀFICA S.L. estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones 

interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la 

rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió 

quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser 

recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del 

tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la 

defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat 

de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el propi 

interessat 

 


