POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de protecció de dades de caràcter personal i altres normatives de desenvolupament, SSR
Iberia, informa a les persones (“el usuari") que accedeixen a les pàgines que integren el domini web
www.ssriberia .es de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per a SSR Iberia
amb l'objectiu de gestionar la seva relació amb el usuari.
La informació i dades personals que proporciona el usuari, s'inclouen en un fitxer del qual és
responsable SSR Iberia.
SSR Iberia, com Agència de Subscripció, serà qui determini els objectius i procediments que
garanteixin el compliment de la normativa de protecció de dades vigent. Així mateix, garantirà el
compliment de la normativa interna establerta pels asseguradors per compte de qui actuen.
El usuari garanteix l'exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a
mantenir-les degudament actualitzades i comunicar-se a SSR Iberia qualsevol variació que es
produeixi en els mateixos. El usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que
proporcioni i dels perjudicis que això ocasioni al titular d'aquesta web o a tercers.
Amb el sól accés de l'usuari a la pàgina web, SSR Iberia està en disposició de recollir
determinada informació de tràfic del usuari imprescindible per poder gestionar la relació amb ell. Les
dades són: el tipus de navegador d'Internet i el sistema operatiu de l'equip informàtic del usuari,
l'adreça IP des de la qual es connecta l'usuari i la data i hora de connexió.
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D'altra banda, les dades facilitades per l'usuari derivades de la petició d'informació o de la
contractació de productes oferts per SSR Iberia (nom, adreça, etc.), s'incorporaran al fitxer de clients
de la seva titularitat, la finalitat és la gestió de la relació que manté amb SSR Iberia.
La finalitat de les dades proporcionades per l'usuari és la següent:
•
•

•

Donar resposta a la sol·licitud d'informació realitzada per l'usuari.
Proporcionar l'assegurament dels productes comercialitzats.
• Tramitació de les sol·licituds rebudes.
• Contractació de productes.
• Gestionar els sinistres.
• Prevenció de delictes, per donar compliment a la normativa vigent.
• Compartir les dades amb tercers (intermediaris, reaseguradors, experts,
subcontractistes ...) segons els objectius descrits en la Política de Privacitat de la web de
l'assegurador a compte de qui actua SSR Iberia.
Realització de missatges (esdeveniments, notícies, ...).

Les dades proporcionades pels usuaris es custodiaran durant el temps que el producte estigui
en vigor i es conservaran durant els terminis exigits per la llei.
Cap tercer aliè a SSR Iberia podrà accedir en cap cas, sense el consentiment exprés i previ de
l'usuari, a les seves dades personals.
En l'assegurament de productes, que implica compartir les dades amb tercers, segons s'ha
indicat anteriorment, el usuari donarà el seu consentiment exprés.
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El usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i
portabilitat respecte de les seves dades personals, els quals podran exercir-se per ell i, si escau, per
qui ho representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida a:
Serveis Professionals de Subscripció de Riscos Iberia S.L. (SSR Iberia)
Avda. d'Europa, 26 Àtica 5, 2ª planta
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
La sol·licitud haurà de ser acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l'usuari,
domicili a efectes de notificacions, així com una còpia del DNI, passaport o NIE en vigor que
acreditin la identitat de l'usuari. En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document
de fiabilitat.
El titular de la informació té dret a presentar una reclamació a SSR Iberia si considera que els
seus drets a la protecció de dades han estat vulnerats, així com davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
SSR Iberia, es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat per adaptar-la a
qualsevol canvi, de caràcter legislatiu, intern o derivat del compliment de la normativa dels
asseguradors a compte de qui actua la SSR Iberia. Qualsevol modificació d'aquest tipus, serà
anunciada en aquest mateix lloc web.
El titular d'aquesta web garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter
personal que li siguin facilitats. SSR Iberia adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el
que estableix la normativa vigent.
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