INFORMACIÓ ADDICIONAL
RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
1.-Responsable del tractament de les seves dades personals:
Identitat: Associació SKI ANDORRA - Número de Registre Tributari: P-201940-R
Adreça postal: C/ del Valira, 2, planta baixa, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
Telèfon: (+376) 805 200
Correu electrònic: skiandorra@skiandorra.ad
2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de
Protecció de Dades del Principat d’Andorra
En compliment de l’establert per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de
Protecció de Dades Personals (en endavant “LLQPD”), qualsevol dada personal facilitada a
SKI ANDORRA passarà a formar part d’un fitxer titularitat d’aquesta entitat degudament
inscrit prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
3.-Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les
dades personals
SKI ANDORRA recollirà i tractarà les teves dades personals, mitjançant l’emplenament de la
butlleta de participació a la promoció, amb la finalitat de gestionar la teva participació a la
referida promoció. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és l’execució de
les bases reguladores de l’esmentada promoció. SKI ANDORRA conservarà aquestes dades
personals fins a la finalització de la promoció. Posteriorment, les dades personals seran
conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades
de les bases reguladores de la promoció, de conformitat amb la legislació aplicable.
4.- Drets amb relació a les teves dades de caràcter personal
a) Drets dels interessats:
En compliment de la LLQDP, SKI ANDORRA t'informa que per exercir els teus drets d'accés,
rectificació, supressió i oposició de les teves dades personals, reconeguts en l'esmentada
normativa.
D'altra banda, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió
Europea (d'ara endavant, "RGPD "), si et trobes a la Unió Europea, tens dret a obtenir
confirmació sobre si SKI ANDORRA està tractant dades personals que et concerneixin, o no, a
accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
o, si escau, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a
les finalitats per als quals van ser recollides.
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D'acord amb el RGPD, els interessats també poden sol·licitar la limitació del tractament de
les seves dades personals o la seva portabilitat, cas en SKI ANDORRA les conservi només per
a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius
relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de
les seves dades personals.
En cas de vulneració dels teus drets, especialment quan el teu dret no sigui satisfet, pots
presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l'àmbit de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades. També pots obtenir més informació sobre els
drets que t'assisteixen dirigint-te a aquests organismes.
b) Forma d’exercici dels drets dels interessats:
Pots exercir tots aquests drets mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita i signada a
l'adreça de correu electrònic skiandorra@skiandorra.ad la qual hauràs d'adjuntar una còpia
del teu passaport o d’un altre document nacional d'identitat.
5.- Seguretat
SKI ANDORRA et garanteix que el tractament que portarà a terme de les teves dades
personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les
mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les
teves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o
accés no autoritzat.
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