POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
TN COMUNICACIÓ compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada
moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això,
al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari
pugui sol·licitar a TN COMUNICACIÓ, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions
particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer
creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació
o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, TN
COMUNICACIÓ informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu
correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.
POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
TN COMUNICACIÓ cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada
momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.
Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el
usuario pueda solicitar a TN COMUNICACIÓ, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las
condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a
terceros en su caso. Asimismo, TN COMUNICACIÓ informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
DATA PROTECTION POLICY
TN COMUNICACIÓ meets the guidelines of the Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, Royal Decree 1720/2007 of 21 December amending Regulation implementing
Organic Law was adopted and other regulations at all times, and seeks to ensure proper use and handling of personal user data. This, along with every form of gathering personal data, services you may
request COMUNICACIÓ TN, informs the user of the existence and acceptance of the conditions of the
processing of your data in each case, informing liability created file, the address of the possibility to
exercise their rights of access, rectification, cancellation or opposition, the purpose of processing and
communication of data to third parties where appropriate. Also reports that TN COMUNICACIÓ
implements Law 34/2002 of July 11, Services Information Society and Electronic Commerce, and
asked to consent to the processing of your e-mail for commercial purposes at all times.

