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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable

PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA

Finalitat

Legitimació

Les dades que ens faciliteu s’utilitzen amb la finalitat següent:
•
Gestionar el lloc web.
Contactes i clients, i serveis oferts via web.
•
Facilitar informació sobre productes i serveis.
•
Remetre comunicacions comercials.
Consentiment de l’interessat.

Destinataris

Les dades facilitades no se cedeixen a tercers.

Drets

Podeu
•
•
•
•
•

exercir els drets següents:
Accés
Rectificació
Supressió
Limitació del tractament
Portabilitat

Podeu exercir, a més, altres drets que es detallen en la informació
addicional sobre protecció de dades personals.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
PER A TOTS ELS INTERESSATS
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA (en endavant, «KALAM»), amb CIF A-78518255, i domicili al c. Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, amb adreça electrònica de contacte: kalam@kalam.es.
Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o imprecises, o, si s’escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les
seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions eventuals. D’igual
manera, els interessats poden sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades; en aquest cas, KALAM deixa de
tractar la informació, llevat que sigui necessari per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions.
Els interessats també poden sol·licitar el seu dret a la portabilitat de les seves dades personals en un format
estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho
impedeixi el responsable al qual les ha facilitades.
Aquestes sol·licituds es poden adreçar a PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA, amb domicili al c. Antonio
Casero, 6 (28007) de Madrid, i amb adreça electrònica de contacte: kalam@kalam.es.
Com hem obtingut les vostres dades personals?
Les dades personals que tractem a KALAM provenen de l’interessat mateix.
De la mateixa manera que ens heu donat el vostre consentiment per tractar dades personals, podeu revocar el vostre
consentiment en qualsevol moment.
Teniu, així mateix, el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com és l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, per un tractament il·lícit relatiu a les vostres dades personals.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
PER ALS NOSTRES CLIENTS I CLIENTS POTENCIALS
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA (en endavant, «KALAM»), amb CIF A-78518255, i domicili al c. Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, amb adreça electrònica de contacte: kalam@kalam.es.
Per què ens importa la protecció de les vostres dades personals?
KALAM aprofita l’ocasió per saludar-vos i agrair-vos el vostre interès en els serveis que oferim.
Per a KALAM, la privacitat de les dades personals dels seus clients i altres persones interessades en els seus serveis és
fonamental i molt important, i, per això, el nostre compromís és que la protecció de dades i la seguretat de la
informació siguin un aspecte destacable que contribueixi a millorar encara més l’atenció i la qualitat dels serveis.
Per a la nostra empresa és vital oferir una atenció de la màxima qualitat, i, per això, és molt important la confiança que
dipositen en nosaltres els nostres clients i qualsevol sol·licitant d’informació interessat en els nostres serveis.
Per aconseguir un grau de satisfacció més alt i recompensar la confiança dipositada, KALAM té implantat un sistema de
gestió de protecció de dades per proveir i, fins i tot, augmentar les garanties en el compliment de la legislació vigent en
aquesta matèria. Es tracta, a més, d’un sistema que permet treballar sempre buscant la millora contínua.
Us informem que les dades que ens faciliteu o ens heu facilitat a l’inici de la nostra relació comercial, han de ser
exactes, veritables i completes, i han d’estar contínuament actualitzades, de manera que, en cas de canvi, és obligació
de l’interessat comunicar-ho a KALAM. En cas que no ens comuniqueu les dades necessàries per a la prestació del
servei, KALAM no podrà prestar-lo. Així mateix, heu de conèixer que els clients i/o interessats són els únics
responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar-se a KALAM o a qualsevol tercer
com a conseqüència de proporcionar dades falses o inexactes.
Quines dades tractem?
Les categories de dades que es tracten són:
o

Dades d’identificació.

o

Adreces postals o electròniques.

o

Informació comercial.

o

Dades de comptes bancaris.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals que ens heu facilitat?
KALAM tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar i prestar els serveis que heu contractat a
KALAM, així com el compliment de les obligacions legals derivades de la signatura i l’execució del contracte de prestació
de serveis consegüent.
Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?
Les dades personals que ens heu proporcionat es conserven durant tota la vigència i permanència de la relació
mercantil que l’interessat mantingui amb KALAM, i mentre no se’n sol·liciti la supressió. El termini de conservació de la
informació és d’un màxim de 5 anys, transcorreguts des que hagi finalitzat la relació mercantil i sempre que l’interessat
no en sol·liciti la supressió amb anterioritat a aquest termini. No obstant això, en qualsevol cas, sense perjudici dels
terminis establerts legalment per les diferents lleis i normativa que puguin ser aplicables en el marc de l’ordenament
jurídic espanyol.
Quina és la base que ens legitima per tractar les vostres dades personals?
El tractament que KALAM fa de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment plasmat en la signatura
del contracte de prestació de serveis i, per tant, la legitimació del tractament es basa en el consentiment implícit del
contracte de prestació de serveis que, com a client, manteniu amb KALAM, així com el compliment de les obligacions
legals que es deriven d’aquest contracte. Aquest tractament és absolutament necessari per poder gaudir dels serveis
oferts i que heu contractat amb KALAM.
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Per tant, la base legal per al tractament de les vostres dades personals resideix en l’execució correcta dels serveis
prestats per KALAM.
En el cas de clients potencials o interessats que sol·liciten informació sobre els serveis prestats per KALAM, la base legal
de legitimació resideix en el consentiment atorgat per l’interessat mateix, que voluntàriament i activament sol·licita
aquesta informació i facilita per a això les seves dades de contacte, amb la finalitat que KALAM pugui posar-se en
contacte amb l’interessat i respondre així a la seva petició de sol·licitud d’informació.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
KALAM no cedeix a tercers les dades sense el vostre consentiment exprés. Cal que ens doneu el vostre consentiment
exprés per a les cessions a les administracions i els organismes públics, per obligació legal, o si les sol·liciten en
l’exercici de les seves competències.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
PER ALS NOSTRES PROVEÏDORS
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA (en endavant, «KALAM»), amb CIF A-78518255, i domicili al c. Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, amb adreça electrònica de contacte: kalam@kalam.es.
Per què ens importa la protecció de les vostres dades personals?
KALAM aprofita l’ocasió per saludar-vos i agrair-vos el vostre interès a formar part dels nostres proveïdors de serveis.
Per a KALAM, la privacitat de les dades personals dels seus proveïdors i de tots els qui participen en el dia a dia de
l’activitat de l’empresa és fonamental per mantenir el bon ambient i una bona gestió de l’empresa. El nostre compromís
és que la protecció de dades i la seguretat de la informació siguin un aspecte destacable que contribueixi a millorar
encara més la relació amb els nostres proveïdors.
Per a la nostra empresa és vital oferir serveis de la màxima qualitat i, per a això, és molt important la feina que fan els
nostres proveïdors. I és molt important que aquesta feina es faci en unes condicions òptimes, en què la protecció de
dades personals té un paper molt important per aconseguir-ho. Per aconseguir un grau de satisfacció i confiança més
alt, KALAM té implantat un sistema de gestió de protecció de dades que proporciona i, fins i tot, augmenta les garanties
en el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria. Es tracta d’un sistema que permet treballar sempre
buscant la millora contínua.
Quines dades tractem?
Les categories de dades que es tracten són:
o

Dades d’identificació.

o

Adreces postals o electròniques.

o

Telèfons de contacte.

o

Informació comercial.

o

Dades de comptes bancaris.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals que ens faciliteu a través d’aquest contracte?
KALAM tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar els processos de contractació i gestió fiscal i
comptable per part de la nostra companyia.
Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?
Les dades personals que ens proporcioneu es conserven durant tota la vigència i permanència de la relació mercantil
que l’interessat mantingui amb KALAM, i mentre no se’n sol·liciti la supressió. El termini de conservació de la informació
és d’un màxim de 5 anys, transcorreguts des que hagi finalitzat la relació mercantil i sempre que l’interessat no en
sol·liciti la supressió amb anterioritat a aquest termini. No obstant això, en qualsevol cas, sense perjudici dels terminis
establerts legalment per les diferents lleis i normativa que puguin ser aplicables en el marc de l’ordenament jurídic
espanyol.
Quina és la base que ens legitima per tractar les vostres dades personals?
El tractament que KALAM fa de les vostres dades personals es basa en l’existència d’una relació contractual i en el
compliment de les obligacions legals que se’n deriven.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
KALAM només cedeix les dades a tercers quan hi concorri un interès públic o quan aquesta cessió sigui necessària per
complir amb les obligacions legals de KALAM. Les cessions de dades previstes són a:
•

Administracions i organismes públics.

•

Seguretat Social i Agència Tributària.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
PER ALS NOSTRES CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA (en endavant, «KALAM»), amb CIF A-78518255, i domicili al c. Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, amb adreça electrònica de contacte: kalam@kalam.es.
Per què ens importa la protecció de les vostres dades personals?
KALAM aprofita l’ocasió per saludar-vos i agrair-vos el vostre interès a participar en els nostres processos de selecció
amb la finalitat d’optar a formar part de l’equip de professionals de la nostra companyia. Per a KALAM, la privacitat de
les dades personals dels seus candidats a ofertes de treball és fonamental i molt important, i, per això, el nostre
compromís és que la protecció de dades i la seguretat de la informació siguin un aspecte destacable que contribueixi a
millorar encara més els serveis prestats als nostres clients.
Per a la nostra empresa és vital oferir una atenció de la màxima qualitat, i, per això, és molt important la confiança que
dipositen en nosaltres els nostres candidats a llocs de treball de la nostra companyia.
Per aconseguir un grau de satisfacció més alt i recompensar la confiança dipositada, KALAM té implantat un sistema de
gestió de protecció de dades per proveir i, fins i tot, augmentar les garanties en el compliment de la legislació vigent en
aquesta matèria. Es tracta, a més, d’un sistema que permet treballar sempre buscant la millora contínua.
Quines dades tractem?
Les categories de dades que es tracten són:
o

Dades d’identificació.

o

Adreces postals o electròniques.

o

Telèfons de contacte.

o

Currículum.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals que ens faciliteu?
KALAM tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar els processos de selecció de personal duts a
terme per la nostra companyia.
Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?
Les dades personals proporcionades es conserven durant el termini d’un any i mentre no se’n sol·liciti la supressió.
Quina és la base que ens legitima per tractar les vostres dades personals?
El tractament que KALAM fa de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment. En el cas del tractament
de les vostres dades personals amb la finalitat de participar en els processos de selecció duts a terme per KALAM, el
consentiment és imprescindible. El consentiment es manifesta mitjançant l’enviament o el lliurament voluntari i actiu
del currículum vitae i constitueix la base legal per al tractament de les vostres dades personals.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
KALAM no cedeix les dades facilitades a tercers sense el vostre consentiment exprés. Cal que ens doneu el vostre
consentiment exprés per a les cessions a:
•

Administracions i organismes públics.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
PER ALS NOSTRES EMPLEATS
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, SA (en endavant, «KALAM»), amb CIF A-78518255, i domicili al c. Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, amb adreça electrònica de contacte: kalam@kalam.es.
Per què ens importa la protecció de les teves dades personals?
KALAM aprofita l’ocasió per saludar-te i agrair-te la teva dedicació i donar-te les gràcies per formar part del nostre
equip de professionals. Per a KALAM, la privacitat de les dades personals dels seus empleats és fonamental per
mantenir un ambient laboral òptim. El nostre compromís és que la protecció de dades i la seguretat de la informació
siguin un aspecte destacable que contribueixi a millorar encara més la relació amb els nostres empleats.
Per a la nostra empresa és vital oferir serveis de la màxima qualitat i, per a això, és molt important la feina que fan els
nostres empleats i és important que aquesta feina es faci en unes condicions òptimes. En aquest ambient laboral, és
molt important la protecció de dades personals. Per aconseguir un grau de satisfacció i confiança més alt, KALAM té
implantat un sistema de gestió de protecció de dades per proveir i, fins i tot, augmentar les garanties en el compliment
de la legislació vigent en aquesta matèria. Es tracta d’un sistema que permet treballar sempre buscant la millora
contínua.
Quines dades tractem?
Les categories de dades que es tracten són:
o

Dades d’identificació.

o

Adreces postals o electròniques, i números de telèfon.

o

Dades de comptes bancaris.

o

Documentació i informació salarial.

o

Currículum.

o

Documentació necessària per complir amb les obligacions fiscals i de la Seguretat Social.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals que ens has facilitat?
KALAM tracta la informació proporcionada pels seus empleats amb la finalitat de gestionar les persones que componen
l’organització i els recursos humans. Això inclou la gestió de nòmines i les obligacions sociolaborals i fiscals, la gestió de
la formació, la gestió de prevenció de riscos laborals i el control laboral i l’acompliment del personal. També per a la
gestió de la participació en els processos de selecció i/o de promoció interna, així com en la gestió del desenvolupament
i del talent.
Durant quant de temps conservem les teves dades personals?
Les dades personals proporcionades es conserven durant tota la vigència i permanència de la relació laboral que
l’empleat mantingui amb KALAM, i mentre no se’n sol·liciti la supressió. El termini de conservació de la informació és
d’un màxim de 10 anys, transcorreguts des que hagi finalitzat la data determinada legalment per al compliment de la
normativa i sempre que l’interessat no en sol·liciti la supressió amb anterioritat a aquest termini. No obstant això, en
qualsevol cas, sense perjudici dels terminis establerts legalment per les diferents lleis i normativa que puguin ser
aplicables en el marc de l’ordenament jurídic espanyol.
Quina és la base que ens legitima per tractar les vostres dades personals?
El tractament que KALAM fa de les vostres dades personals es basa en l’existència d’una relació contractual, el
compliment d’obligacions legals, l’existència d’interès públic i, fins i tot, un interès legítim en el cas de la gestió del
control laboral.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?
KALAM només cedeix les dades a tercers quan hi concorri un interès públic o quan aquesta cessió sigui necessària per
complir amb les obligacions legals de KALAM. Les cessions de dades previstes inicialment són:
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•

Administracions i organismes públics.

•

Seguretat Social i Agència Tributària.

•

Mútues d’accidents laborals.

•

Servei extern de Prevenció de Riscos Laborals.

•

Persones físiques o jurídiques de formació que imparteixin cursos per a l’empresa.

•

Entitats determinades per la Llei de la subcontractació (contractes i subcontractes).

•

Companyies d’assegurances.
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