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DETEINCO 
TICLOGIX 

TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS  

 
Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 
 
Identitat: DETEINCO, SL – CIF: ESB60763554 
Adreça: C. Pare Coll, 14 – 08500 – VIC – Barcelona 
Telèfon: 938893384 
Correu electrònic: informatica@deteinco.com 
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat, realitzar la facturació 
del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 

necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi 
hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Deteinco, SL estem tractant les seves dades 
personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva 
supressió quan les dades ja no siguin necessaris.  
 

Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo 
com a client. " 

  
 SI 
 NO 
 
AVÍS: Ha de tenir en compte que si marca l'opció NO, en cap cas podrem enviar-li publicitat. 

 

Dades contingudes en suports digitals 
 
Que Deteinco, SL es compromet a tractar com a CONFIDENCIAL tota aquella informació continguda en el 
sistema/es del Client als quals s'autoritza l'accés així com tota aquella informació relativa a les tasques a 
realitzar. 
  
Que Deteinco, SL es compromet a no extreure cap informació del sistema/es on s'autoritzi l'accés llevat 
sigui necessari pel desenvolupament de les tasques encarregades. En cas que s'extregui alguna informació, 
Deteinco, SL es compromet a la seva destrucció un cop acabades les tasques encomanades. 
 
Deteinco, SL no es fa responsable de les possibles pèrdues de dades totals o parcials que puguin derivar-se 
de la manipulació del sistema. 

 
Signatura del Client:                         
 

 
 
Per ...................................................................................................................................  
DNI/CIF............................................................................................................................. 
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