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RESPONSABLE DE LES SEVES DADES
RETAMA REAL ESTATE, S.A.U. (d’ara endavant, “RETAMA”).
C/ Retama, 3, 28045 Madrid.
Contacte del delegat de protecció de dades: dpo@uci.com
Per què i amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
RETAMA tracta les seves dades de caràcter personal facilitades amb motiu de
la formalització del contracte d’arrendament (incloent-hi l’adreça de correu
electrònic i el telèfon) amb la finalitat de poder realitzar totes les gestions
relacionades amb el mencionat contracte.
Durant quant temps conservem les seves dades?
Conservem les seves dades exclusivament per a la finalitat per a la qual han
estat obtingudes.
No obstant això, un cop finalitzat el contracte, les seves dades seran
degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les accions que
puguin derivar-se’n amb motiu del tractament realitzat i les conservarem a
disposició dels tribunals de justícia, el ministeri fiscal o les administracions
públiques competents.
A qui comuniquem les seves dades?
RETAMA només comunica les seves dades a:
1. Organismes públics, forces de seguretat de l’Estat, l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades, jutges i tribunals i, en general, autoritats
competents, quan RETAMA tingui l’obligació legal de facilitar-les.
2. RETAMA pot comptar amb la col·laboració de tercers proveïdors de
serveis que poden tenir accés a les seves dades personals i que les
tractaran en nom i per compte d’RETAMA per complir amb la finalitat per
a la qual han estat obtingudes.
RETAMA segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis
amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions en matèria de
protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent
contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposa, entre d’altres,
les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives
apropiades, tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent
únicament les instruccions documentades d’RETAMA, i suprimir o retornar les
dades a RETAMA un cop finalitzi la prestació dels serveis.
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Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que RETAMA tracta són les obtingudes del propi
interessat per poder formalitzar i gestionar el contracte d’arrendament.
Quins drets l’emparen quan ens facilita les seves dades?
• L’interessat té dret a saber si a RETAMA estem tractant dades personals que
li concerneixen o no, i, si escau, accedir a les seves dades personals i sol·licitar
la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre
altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser
recollides.
• En determinades circumstàncies, l’entrevistat pot sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades mitjançant un correu electrònic, de forma que
només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació
particular, l’entrevistat pot oposar-se al tractament de les seves dades. En
aquests casos, RETAMA deixarà de tractar les seves dades, excepte per
motius legítims i/o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
• L’interessat pot, si escau, sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè
siguin remeses directament a l’entitat que l’interessat designi.
• L’interessat pot, des d’aquest moment i en qualsevol altre posterior, retirar el
consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.
• Vostè pot exercir aquests drets mitjançant un correu electrònic adreçat a
privacidad@uci.com o per correu postal a l’apartat de correus 1160, 28080 de
Madrid.
• L’entrevistat pot reclamar davant d’RETAMA i/o davant l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (com a autoritat de control competent en matèria de
protecció de dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets, adreçant-se a privacidad@uci.com o a través de la
web https://www.agpd.es
On pot presentar les seves reclamacions?
L’interessat pot adreçar-se sempre al delegat de protecció de dades del Grup
UCI.
També pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades si està en desacord amb la resposta que hagi rebut d’RETAMA.
Disposa de tota la informació necessària al seu web: www.agpd.es

