DADES DE CONTACTE PER RENOVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER

Nom i cognoms: __________________________________________________
Habitatge: ___________________________________________________________

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

TELÈFON DE
CONTACTE

MAIL DE
COMUNICACIONS

(Totes les comunicacions realitzades per part de la Propietat a través de correu
electrònic seran considerades també com a vàlides a tots els efectes).

En compliment d’allò que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), t’informem que el responsable del
tractament de les dades personals que ens proporcionis en emplenar aquest formulari
és INMO CRITERIA CAIXA, SAU, amb domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona.
Igualment, t’informem que es tractaran les teves dades personals amb la finalitat i base
legitimadora de gestionar el contracte, inclosa la signatura digital, així com l’accés al
nostre portal, d’acord amb el consentiment que ens prestes signant aquest document.
L’arrendatari és responsable que les dades personals objecte de tractament siguin
exactes i veraces i que es mantinguin actualitzades i ha de comunicar qualsevol canvi
que s’hi produeixi. L’arrendador no és responsable de la incorrecció, inexactitud o
desactualització de les dades i es considera vàlida qualsevol comunicació adreçada a
les dades de contacte de què disposa i que li ha facilitat l’arrendatari.
Les dades personals de l’arrendatari es conservaran durant el termini mínim de
conservació establert per la legislació vigent i, en tot cas, fins que conclogui l’últim
termini de prescripció d’accions penals i civils, com també de sancions administratives,
que sigui aplicable, sens perjudici que es bloquegin degudament.

Pots exercir els drets d’accés, portabilitat, revocació del consentiment, rectificació,
oposició,
limitació
o
supressió
enviant
un
correu
electrònic
a
inmocaixa@inmocaixa.com. De tota manera, en qualsevol moment pots retirar el
consentiment prestat. Amb aquesta finalitat, pots escriure a l’adreça de correu
electrònic anterior o bé, amb la referència “Dades personals”, a l’adreça postal av.
Diagonal, 621, 08028 Barcelona.
També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent en matèria
de protecció de dades.
Et pots posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça
electrònica següent: dpo@criteria.com. A més, pots consultar la informació addicional i
detallada sobre protecció de dades a la Política de privadesa de la nostra pàgina web.
(www.inmocaixa.com)

________________, _____ de ____________________ de _______

Signatura,

