POLÍTICA DE PRIVACITAT
A  efectes  del  previst  a  la  Llei  Orgànica  15/1999,  del  13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  
Personal,  SSR  Iberia,  informa  a  les  persones  (l’  “usuari”)  que  accedeixin  a  les  pàgines  que  integren  el  domini  
web  www.SSRIberia.es  de  l’  existència  d’un  ﬁtxer  de  dades  de  caràcter  personal  creat  per  i  per  a  SSR  Iberia  
amb  la  ﬁnalitat  de  gesPonar  la  seva  relació  amb  l’usuari.  
Amb  el  sol  accés  de  l’usuari  a  la  pàgina  web,  SSR  Iberia  està  en  disposició  de  recollir  determinada  informació  
de  tràﬁc  de  l’usuari  imprescindible  per  poder  gesPonar  la  relació  amb  ell.  Aquestes  dades  són:  el  Ppus  de  
navegador  d’Internet  i  el  sistema  operaPu  de  l’equip  informàPc  de  l’usuari,  la  direcció  IP  des  de  la  que  es  
connecta  l’usuari  i  la  data  i  hora  de  connexió.    
  
Cap  tercer  aliè  a  SSR  Iberia  podrà  accedir  en  cap  cas,  sense  el  consenPment  exprés  i  previ  de  l’usuari,  a  les  
seves  dades  personals.    L’usuari  té  el  dret  d’accés,  recPﬁcació,  oposició  i  cancel·∙lació,  els  quals  podran  ser  
exercits  per  ell  i,  en  el  seu  cas,  per  qui  el  represenP,  mitjançant  sol·∙licitud  escrita  i  signada  dirigida  a:  
  
Servicios  Profesionales  de  Suscripción  de  Riesgos  Iberia  S.L.  (SSR  Iberia)  
Avda.  de  Europa,  26  ÁPca  5,  2ª  planta  
28224  Pozuelo  de  Alarcón,  
Madrid  
  
Aquesta  sol·∙licitud  haurà  d’anar  acompanyada  de  les  següents  dades:  nom  i  cognoms  de  l’usuari,  domicili  a  
efectes  de  noPﬁcacions  i  fotocòpia  del  document  nacional  d’idenPtat  o  del  passaport.  En  el  cas  de  
representació,  s’haurà  de  demostrar  aquesta  documentació  mitjançant  un  document  fefaent.      
  
SSR  Iberia  es  compromet  a  complir  amb  la  seva  obligació  de  secret  de  les  dades  de  caràcter  personal  i  el  seu  
deure  de  guardar-‐les,  i  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  evitar  la  seva  alteració,  pèrdua,  tractament  o  
accés  no  autoritzat,  d’acord  amb  l’establert  pel  Reglament  de  Mesures  de  Seguretat  dels  ﬁtxers  automaPtzats  
que  conPnguin  dades  de  caràcter  personal,  aprovat  pel  Reial  Decret  994/1999,  de  l’11  de  juny.  
  

