
POLÍTICA PRIVACITAT WEB SAGRERA 

 

INTRODUCCIÓ 

 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. (d'ara endavant, “BSAV”) amb 

CIF A-63198451 i domicili en Carrer dels Segadors, núm. 2, Planta 5a, 08030 

Barcelona, manifesta que és propietària del domini 

https://barcelonasagrera.com/ (d'ara endavant, el “Lloc web”) d'acord amb les 

obligacions previstes en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de 

la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, la “LSSI-CE”). 

 

2. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

 

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del 

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 (d'ara endavant, el 

“RGPD”) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i de garantia dels drets digitals (d'ara endavant, la “LOPDGDD”), el 

Responsable del Tractament és: 

 

Responsable del Tractament  BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, 

SA 

CIF A-63198451 

Adreça  Carrer dels Segadors, núm. 2, Planta 5a, 08030 

Barcelona 

Telèfon  932 740 801 

Correu electrònic  info@barcelonasagrera.com 

 

3. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

BSAV ha designat a un Delegat de Protecció de Dades (d'ara endavant, el “DPD”) 

d'acord amb el que disposa l'article 37.1 a) del RGPD i els articles 34 i 36 de la 

LOPDGDD. El DPD és l'encarregat de vetllar que BSAV compleix correctament 

amb la normativa de proteccion de dades. 

  

  



 

Les dades de contacte del DPD són: 

 

DPD  Victoria Úbeda Martínez 

Dirección  Carrer dels Segadors, núm. 2, Planta 5a, 08030, Barcelona 

Telèfon  932740801 

Correu electrònic  dpo@barcelonasagrera.com 

 

4. RECOLLIDA DE DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT 

 

Les dades subministrades a BSAV per diferents mitjans, es realitzaran d'acord amb 

la normativa de protecció de dades vigent, i amb l'única finalitat de prestar el 

servei que se li hagi informat. 

 

La transmissió de dades per part de l'Usuari dels serveis de BSAV (d'ara endavant, 

l’ “Usuari”) a través del Lloc web, es realitza de manera voluntària i sent aquests 

informats de manera prèvia al tractament de l'ús i de les finalitats d'aquest. 

 

BSAV informa a l'Usuari que únicament es recapta aquella informació necessària 

per a aconseguir la finalitat del tractament i, únicament es tractessin les dades 

que hagi prestat per a la/s finalitat/és per a la/s com/és se'ls va informar i, 

posteriorment, va autoritzar. 

 

BSAV, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la 

confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de 

l'Usuari als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra 

persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més 

estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de 

protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a 

garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, 

malament ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat. 

 

Tota la informació que l'Usuari facilita a BSAV, ha de ser veraç, i serà l'únic 

responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis 

que causi a BSAV o a tercers. 

  



 

BSAV es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades 

falses, sense perjudici d'altres accions legals que procedeixin. 

 

Per a més informació sobre la recollida de dades, els tractaments que es fan dels 

mateixos i sota quina finalitat, pot consultar el Registre d'Activitats de Tractament 

http://barcelonasagrera.com/es/aviso-legal/ 

 

5. FINALITATS DEL TRACTAMENT 

 

Els tractaments de dades personals de BSAV relatius als enllaços en el Lloc web 

té la finalitat de permetre als licitadors accedir al Perfil del contractant i el seu 

contingut. 

 

En funció dels diferents serveis prestats pel Responsable del Tractament, el 

tractament de les seves dades personals té la seva base legitimadora en: (i) 

l'execució o compliment d'obligacions contractuals, (ii) el consentiment exprés de 

l'interessat i, (iii) per imperatiu legal. 

 

6. CONSERVACIÓ DE LES DADES 

 

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament 

necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es 

mantingui la causa que va legitimar el tractament d'aquestes dades personals. 

Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran 

conservades degudament bloquejats durant el període de temps que sigui oportú 

en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals 

infraccions. 

 

7. CESSIÓ DE LES DADES 

 

En el marc de l'activitat de BSAV, pot cedir informació personal quan així ho 

requereixin les disposicions legals, quan ho exigeixi la relació contractual o quan 

existeixi el consentiment exprés de l'interessat. 

  

http://barcelonasagrera.com/es/aviso-legal/


 

8. DRETS DELS INTERESSATS I EL SEU EXERCICI 

 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o 

oposició del tractament de les seves dades, mitjançant una comunicació per escrit 

a l'adreça de correu electrònic dpo@barcelonasagrera.com, incloent en tots dos 

casos fotocopia de la seva DNI, NIE o un altre document d'identificació equivalent. 

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'Usuari 

mitjançant els diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com 

l'accessible a través del Lloc web, està regulada per la normativa de protecció de 

dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD. 
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