INFORMACIÓ ADDICIONAL
1. Responsable
A. Identitat: Anpe Sindicat Independent
B. Adreça postal: Carrer de Carretes, 14 - 5º A, 28012 - Madrid (Madrid).
C. Telèfon: 915-229-056.
D. Correu electrònic: anpe@anpe.es.
2. Finalidat
A. Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Per a la gestió de tots aquells interessats que voluntàriament es subscriuen per rebre la Newsletter
editada pel Responsable del tractament.
B. Per quant de temps conservem les seves dades?
Mentre es mantingui la subscripció a la Newsletter, llevat que sol·liciti la seva supressió.
3. Legitimació
A. Quina és la legitimació per a la conservació de les seves dades?
L’interès legítim per al desenvolupament de l’activitat del Responsable del tractament i el mateix
consentiment de l’interessat qui voluntàriament proporciona les seves dades per a la subscripció.
B. A què destinataris es comunicaran les seves dades?
No es preveu realitzar comunicacions o cessions de dades.
4. Drets
A. Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?
a. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si les seves dades són tractades per ANPE
Sindicat Independent.
b. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres
motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
c. Podrà exercir els seus drets dirigint-se a ANPE Sindicat Independent bé per correu postal,
acompanyant fotocòpia del seu DNI a l’adreça indicada, o bé per correu electrònic, signat amb
certificat digital a l’adreça anpe@anpe.es.
d. Si vostè considerés que els seus drets no s’han respectat, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades, www.agpd.es i Carrer Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, com a Autoritat
Independent de Control en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

