
 

 

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DADES  

 
Per mitjà de la present i d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades relatiu a 

la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d'aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del 

tractament de dades personals: 

 
Responsable del tractament: 

Les seues dades passaran a formar part d'un fitxer titularitat del Gremi de Llibrers de 

València, amb CIF/NIF núm.: G46328399 i domicili social en: C / Pintor Benedito, 9, planta 1a, 

porta 2, 46007 - València (València). 

Finalitat del tractament: 

Desenvolupar i complir amb les obligacions previstes en la relació jurídic-negocial que li 

vincula amb el Gremi de Llibrers de València. 

Conservació de dades: 

Les seues dades seran conservades durant el període de mínim de cinc anys. 

Legitimació: 

La legitimació per a la recollida de les seues dades es basa en el contracte subscrit o en la 

seua relació jurídic-negocial amb el Gremi de Llibrers de València. 

Destinataris: 

Les seues dades no seran cedides per a altres finalitats diferents a les anteriorment 

descrites, excepte obligació legal, si bé podran ser transmeses als proveïdors de serveis 

que estiguen vinculats per contracte de tractament amb Gremi de Llibrers de València. 

Drets: 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició 

al tractament de les seues dades quan es donen determinades circumstàncies, i en aquest 

cas únicament seran conservats per al compliment de les obligacions legalment previstes. 

Per a exercir els drets anteriorment descrits haurà de dirigir-se a Gremi de Llibrers de 

València, amb CIF/NIF núm.: G46328399 i domicili social en: C / Pintor Benedito, 9, planta 1a, 

porta 2, 46007 - València (València). 

D'igual manera, l'informem que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'òrgan 

competent destinat a la tutela d'aquests drets. 

Amb la finalitat de mantindre actualitzades les dades, el client haurà de comunicar qualsevol 

canvi que es produïsca sobre els mateixos. 

Compromís de confidencialitat: 

D'igual manera, d'acord amb l'article 32 del RGPD, relatiu al deure de secret professional, el 

Gremi de Llibrers de València es compromet a guardar la confidencialitat de les dades de 

caràcter personal, subsistint aquesta obligació amb posterioritat a la finalització, per 

qualsevol causa, de la relació entre Vosté i Gremi de Llibrers de València. 



 

 
 

❏ ACCEPTE que el Gremi de Llibrers de València em remeta comunicacions informatives a 

través d'e-mail, SMS, o sistemes de missatgeria instantània com a Whatsapp, amb l'objectiu 

de mantindre'm informat/a del desenvolupament de les activitats pròpies del servei 

contractat.   

 

 

En ______________________, a____de____________de 20__ 

  

  

  

Nom, cognoms i signatura: ________________________ 

 

 


