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La possible informació de caràcter personal que pugui contenir el present correu
electrònic, està protegida degudament per la normativa del Reglament Europeu de
Protecció de Dades (RGPD) que compromet no utilitzar-la per a finalitats diferents per
la que s'ha remès al destinatari, a l’hora que la subjecta a una obligació de
confidencialitat. En conseqüència, és d'ús exclusiu per al destinatari, quedant prohibida
a qualsevol altra persona la seva revelació, còpia, distribució o l'exercici de qualsevol
acció relativa al seu contingut. Si rebés aquest correu electrònic erròniament o de forma
incompleta, procedeixi a reenviar-nos-el.
Informació Bàsica Política de Privadesa (RGPD)

Responsable: AURA IOGA, S.L.
Finalitat: Gestió de l´execució de la prestació del servei i facturació del mateix.
Legitimació: Execució de la prestació del servei.
Període de Conservació: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui
la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Comunicacions comercials: Es sol·licita consentiment exprés per poder enviar
comunicacions comercials sobre novetats dels nostres serveis. Podrà revocar en
qualsevol

moment

el

consentiment

presentant

la

seva

sol·licitud

a auraioga@auraigoga.cat
Destinataris:

No es cediran dades a tercers, a excepció d´obligació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la resta de drets identificats en l´
informació addicional.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
Protecció de Dades a la nostra pàgina web www.auraioga.cat

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
En nom d´ AURA IOGA, S.L. propietària del domini web www.auraioga.cat i en virtut del
que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE 1679/2016) els informem
que tractem les dades que ens facilita en el present formulari per tal de poder fer
efectiva la seva sol·licitud d'informació. Les dades proporcionades es conservaran
mentre es realitza el processament de la seva sol·licitud i se li dóna resposta. Vostè té
dret a obtenir confirmació sobre si a AURA IOGA, S.L. estem tractant les seves dades
personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les inexactes
o sol·licitar-ne la seva supressió quan ja no siguin necessàries.
Així mateix, sol·licitem la seva autorització per poder enviar-li informació comercial que
pugui resultar del seu interès a través de correu electrònic.

