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A través d’aquesta POLÍTICA, Innovación Tecnológica y Soluciones de Negocio, S.L. (d’ara
endavant, “Innova-tsn”) informa pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter
personal dels usuaris, candidats i clients que puguin ser recaptades per la navegació o gestió de
consultes a través del lloc Web https://www.innova-tsn.com/.
Innova-tsn garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques (RGPD), així com amb la Data Protection Act 2018 del Regne Unit, la Llei Federal
de Protecció de Dades Personals en Possessió dels Particulars (Llei DOF 05-07-2010) dels Estats Units
Mexicans i amb la Llei Estatutària 1581 de 2012 per la qual es dicten les disposicions generals per
a la protecció de dades personals a Colòmbia.
L’ús del Web implica l’acceptació de la Política de Privadesa, així com les condicions incloses en
l’Avís Legal publicats al lloc Web d’Innova-tsn.
RESPONSABLE:
Titular: Innovación Tecnológica y Soluciones de Negocio, S.L. (Innova-tsn)
CIF: B84006246
Domicili: Plaza de Manuel Gómez Moreno, nº2, planta 15, 28020 Madrid
Correu electrònic: protecciondedatos@innova-tsn.com / info@innova-tsn.com
Lloc Web: https://www.innova-tsn.com/
PRINCIPIS:
En el tractament de les dades personals, Innova-tsn aplicarà els següents principis que s’ajusten a
les exigències de la normativa de protecció de dades:
•

•
•
•

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Innova-tsn sempre requerirà a l’interessat el
consentiment per al tractament de les seves dades personals, cosa que pot ser per a una
o diverses finalitats específiques sobre les quals s’informarà prèviament amb absoluta
transparència.
Principi de minimització de dades: Innova-tsn sol·licitarà només les dades estrictament
necessàries per atènyer la finalitat o finalitats per les quals els sol·licita.
Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps
estrictament necessari per a la finalitat o les finalitats del tractament. Innova-tsn informarà
del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades seran tractades de tal manera que la seva
seguretat, confidencialitat i integritat estiguin garantides. Innova-tsn desitja comunicar
que pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les
dades dels seus usuaris per part de tercers.

RECOLLIDA:
En navegar pel lloc Web d’Innova-tsn no és necessari facilitar cap dada personal. Els casos en què
sí és necessari són els següents:
•
•

En plantejar una consulta a través dels formularis de contacte.
En completar un formulari de subscripció a la borsa de treball d’Innova-tsn.

DRETS:
Els drets que assisteixen els interessats són:
•
•
•
•
•

Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
L’oposició al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades.
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L’exercici d’aquests drets és personal i per tant, ha de ser exercit directament per l’interessat,
sol·licitant-lo a Innova-tsn, cosa que significa que qualsevol persona interessada que hagi facilitat
les seves dades en algun moment pot dirigir-se a Innova-tsn i demanar informació sobre les dades
que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar-ne la rectificació, sol·licitar la seva
portabilitat, oposar-se’n al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació de les dades als
fitxers d’Innova-tsn.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició és necessari enviar
un correu electrònic a protecciondedatos@innova-tsn.com juntament amb una prova vàlida
d’identificació com ara una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.
Tots els interessats estan emparats pel dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació
davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si
consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix la llei.
FINALITAT
Quan un usuari/empresa es connecta al lloc Web per enviar un correu a Innova-tsn, se subscriu a
la seva borsa de treball o realitza una consulta, facilita informació de caràcter personal de la qual
es fa responsable Innova-tsn. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com
ara l’adreça IP, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon o empresa. En
facilitar aquesta informació, l’interessat dona el seu consentiment per a que aquesta informació
sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Innova-tsn en les condicions
contingudes en l’Avís Legal i en la present Política.
Les dades personals i la finalitat del tractament per part d’Innova-tsn es diferencien pel sistema de
recollida d’informació. En ambdós casos és necessari donar consentiment marcant la casella
corresponent (ACCEPTO…):
•

Consulta. Des de la secció “Contacte”. Finalitat: Gestió i resposta de la petició o consulta.

Un cop complert el formulari apareix una nova página que verifica que el formulari s’ha
enviat correctamente.
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Subscripció a borsa de treball: La secció “Uneix-t’hi” permet enviar el CV a l’empresa.

El botó “Uneix-t’hi” redirigeix al formulari de contacte de la secció de treball on és
necessari emplenar els camps Nom, Cognoms, Email, Telèfon, País, Comentaris. Els quatre
primers són camps obligatoris.
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Un cop emplenat el formulari, el sistema dona l’opció d’adjuntar un arxiu amb el
Currículum Vitae. Finalitat: Incorporació de dades a la borsa de treball d’Innova-tsn.

Existeixen finalitats addicionals per les quals Innova-tsn pot tractar les dades personals:
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•

Per garantir el compliment de les condicions recollides en l’Avís Legal i en la llei aplicable.
Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc Web a
garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

•

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix el lloc Web d’Innova-tsn.

•

Per analitzar la navegació. Innova-tsn pot recollir altres dades no identificatives que
s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en l’ordinador quan es navega
pel lloc Web, les característiques i finalitat de les quals estan detallades a l’apartat de
Privadesa i Política de Cookies del lloc Web.

•

Innova-tsn té presència a xarxes socials. En seguir les xarxes socials d’Innova-tsn, el
tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles
condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa
social que procedeixi en cada cas i que han estat acceptades prèviament (Twitter,
Linkedin, etc).
Innova-tsn tractarà les dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva
presència a la xarxa social, informar de les seves activitats, productes o serveis, així com
per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
En cap cas Innova-tsn farà servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar
publicitat de manera individual.

SEGURETAT:
Per protegir les dades personals, Innova-tsn pren totes les precaucions raonables i segueix les millors
pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o
destrucció.
ALTRES LLOCS:
Les pàgines d’aquest lloc Web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges,
articles, etc.). El contingut incrustat d’altres webs es comporta exactament de la mateixa manera
que si s’hagués visitat l’altra web.
Aquests llocs Web poden recopilar dades sobre els interessats, fer servir cookies, incrustar un codi
de seguiment addicional de tercers i supervisar la teva interacció utilitzant aquest codi.
COOKIES:
Perquè aquest lloc Web funcioni correctament necessita utilitzar cookies, que és una informació
que s’emmagatzema al navegador web.
A la pàgina Privadesa i Cookies és possible consultar tota la informació relativa a la política de
recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.
LEGITIMACIÓ:
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment, d’acord amb la definició
aportada per l’RGPD al seu article 4.11: “tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada
i inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció
afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen”.
CATEGORIES DE DADES:
Les dades personals tractades per Innova-tsn a través del seu lloc Web són dades identificatives.
CONSERVACIÓ:
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que s’atenyi l’objectiu de consulta
presentada o fins que l’interessat sol·liciti a Innova-tsn la seva supressió.
EXACTITUD I VERACITAT:
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Innova-tsn assumeix que les dades facilitades són correctes, completes, exactes i vigents. L’usuari
del lloc Web és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses al lloc,
exonerant Innova-tsn de qualsevol responsabilitat al respecte.
CONSENTIMENT:
En fer servir el lloc Web l’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de
caràcter personal, que han de ser acceptades marcant els tics específics (“Accepto”) als
formularis de Consulta i Subscripció a borsa de treball.
Amb aquesta acceptació l’usuari consent el seu tractament per part d’Innova-tsn i per a les
finalitats descrites.
REVOCABILITAT:
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició és necessari enviar
un correu electrònic a protecciondedatos@innova-tsn.com juntament amb la prova vàlida en
dret com ara una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.
L’exercici dels drets no afecta les dades que Innova-tsn hagi de conservar amb finalitats
administratives, legals o de seguretat.
CANVIS:
Innova-tsn es reserva el dret a modificar la present Política per adaptar-la a novetats legislatives o
jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.
Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
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