
Condicions d’us 

 

Padelorg SCP, amb domicili C. Les Lloredes s/n (25794) Organyà, manifesta que el 

registre i tractament de les seves dades personals es realitzarà sota la més estricta 

confidencialitat i en ple compliment de les obligacions i garanties que estableix la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 

Personal (des d’ara, LOPD ) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 

qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. 

 

A l’efecte del disposat en els articles 5 i 6 de la LOPD, s'informa que les dades 

personals que vostè facilitia través dels formularis i canals de comunicació que es 

troben disponibles en aquest lloc web seran incorporats a un fitxer el titular del qual 

i responsable és Padelorg SCP, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol.licituds 

de socis o qualsevol altre tipus de petició o contacte que vostè faci a través 

d'aquest lloc web. Així mateix, mitjançant la inclusió i enviament de les seves dades 

personals a través d'aquest lloc web, vostè consenteix expressament el tractament, 

automatitzat i no automatitzat, dels mateixos per part de Padelorg SCP i que 

aquells puguin ser comunicades, en els casos legalment establerts, a les entitats 

col·laboradores que resultin imprescindibles per atendre la seva sol·licitud i prestar-

li un servei personalitzat i d'acord a les seves necessitats. 

 

Igualment, s'informa que mitjançant la inclusió i enviament de les seves dades de 

contacte (telèfon i / ocorreu electrònic) vostè consent que Padelorg SCP, pugui 

utilitzar els mateixos per comunicar-se amb vostè per tal de concretar els termes 

de seva sol·licitud i prestar-li un servei àgil i personalitzat. 

 

Finalment, s'informa que l'usuari podrà en tot moment exercitar els seus drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida 

al domicili de Padelorg SCP, C. Les Lloredes s/n (25794) Organyà. 

 


