PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.
INFORMACIÓ ALS ACCIONISTES

CAL OMPLIR/MARCAR ELS CAMPS EN GROC
Per la present posem en el vostre coneixement que PRODUCTORA ELÈCTRICA
URGELLENCA, S.A. (en endavant, “PEUSA”) està actualitzant la seva documentació, per
adequar-la a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En aquest
sentit, l’informem de que les seves dades personals han estat incorporades a un fitxer, en els
termes que es diran continuació.

Responsable
El responsable del tractament de les seves dades personals és PRODUCTORA ELÈCTRICA
URGELLENCA, S.A., amb domicili a La Seu d’Urgell, Passeig Joan Brudieu, número 17, amb
C.I.F. número A25000217, i adreça de correu electrònic general@peusa.es
Delegat de Protecció de Dades: dpd@peusa.org

Base legal per al tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades personals és el compliment per part de
PEUSA de les obligacions que es deriven de la nostra relació amb vostè com a accionista de la
Companyia.

Finalitat del tractament
Les seves dades personals seran tractades amb les següents finalitats:
i)

Donar compliment a les obligacions de PEUSA derivades de la nostra relació amb vostè
com a accionista de la Companyia;

ii)

Enviar-li a l’adreça de correu electrònic que vostè ens faciliti a tals efectes informació que
pugui ser del seu interès com a accionista de la Companyia i, en especial, comunicar-li la
publicació de convocatòries de la Junta General d’Accionistes, sempre i quan vostè ho
autoritzi expressament, marcant la casella a continuació:
◻
AUTORITZO a PEUSA per a enviar-me a l’adreça de correu
electrònic____________________________________________ avisos generals que
puguin ser del meu interès com a accionista de la Companyia i, en especial, comunicacions
sobre la publicació de convocatòries de la Junta General d’Accionistes.
La base legitimadora per al tractament de la seva adreça de correu electrònic amb les
finalitats abans esmentades serà el consentiment que, en el seu cas, vostè hagi atorgat
marcant la casella corresponent.
Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, comunicant a PEUSA la
seva voluntat en aquest sentit enviant un correu electrònic a la següent adreça:
dpd@peusa.org

En cas de produir-se alguna modificació en l’adreça de correu electrònic abans indicada,
preguem ens ho comuniqui a la següent adreça: general@peusa.es

Termini de conservació de les seves dades
PEUSA conservarà les seves dades personals durant el termini en què vostè sigui accionista
de la Companyia. Així mateix, durant els CINC (5) anys següents a la seva baixa com a
accionista, PEUSA conservarà les seves dades personals, limitant-ne el tractament únicament
a aquells supòsits en que sigui necessari conforme a la normativa vigent. Transcorregut dit
termini, PEUSA procedirà a la supressió de les seves dades personals.

Comunicació
Les seves dades personals es comunicaran a aquells professionals i/o entitats públiques o
privades que acreditin un interès legítim i necessari per al compliment per part de PEUSA de
les seves obligacions derivades de la nostra relació amb vostè com a accionista de la
Companyia. Dits professionals i/o entitats únicament podran tractar les seves dades amb la
finalitat abans esmentada, i hauran d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir el nivell de seguretat adequat a les seves dades.

Els seus drets
Vostè podrà exercitar els drets que es diran a continuació, enviant un correu electrònic a la
següent adreça: dpd@peusa.org
●
●
●
●
●
●
●

Sol·licitar, en qualsevol moment, que PEUSA li confirmi si està tractant les seves
dades personals o no.
Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin
inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres causes, ja no
siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En
aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de
reclamacions.
En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Revocar el consentiment que, en el seu cas, vostè hagi atorgat per al tractament de
les seves dades per part de PEUSA
Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

REBUT I CONFORME
Data: _____________________
NIF:______________________
Signatura:

Sr./ Sra: _________________________________

