Document informatiu
Arç Corredoria d’Assegurances S.Coop.C.L., amb seu a C/ Casp, 43 de Barcelona, CIF F-53802001 i amb número de registre
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones J2670, comunica que:
•

La corredoria té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil professional i capacitat financera segons la
legislació vigent.

•

L’entitat/persona sol•licitant ha estat informada de que les dades facilitades en la present sol•licitud són necessàries
per a la gestió i emissió de pressupostos i pòlisses d’assegurances. A tal efecte seran incorporades en un fitxer
automatitzat i confidencial, el responsable del qual és Arç Corredoria d’Assegurances SCCL..

•

L’entitat/persona sol•licitant dóna el seu consentiment a la recollida, tractament i cessió de les dades per
l’elaboració de l’oferta i la contractació de productes i/o serveis amb l’activitat asseguradora objecte de la present
sol•licitud.

•

L’entitat/persona sol•licitant dóna el seu consentiment per a la utilització de les dades recollides per finalitats
comercials i de promoció relatives a l’activitat realitzada per Arç Corredoria d’Assegurances SCCL

•

La cessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica
15/1999, de 13. de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Arç Corredoria
d’Assegurances SCCL es compromet a no cedir dades a cap altra entitat o organisme, tret que compti amb el
consentiment exprés de la persona interessada.

•

La persona sol•licitant té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació, d’acord amb el que
està establert per la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre dirigint-se per escrit a Arç Corredoria
d’Assegurances SCCL

•

Teniu a la vostra disposició el Servei d’Atenció al Client per queixes o reclamacions: a través del correu electrònic
sac@arccoop.coop, o per correu ordinari a: C/ Casp, 43, 08010 Barcelona. Per més informació podeu contactar
amb el telèfon 93 423 46 02

