
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

En compliment de l’establert en la normativa vigent de protecció de dades personals i d’acord 

amb la política de privacitatde la Web, Kyoto Academy, amb domicili a Manresa, 08241 

(Barcelona), Espanya, li comunica que les dades personals que ens està proporcionant al 

omplir el present formulari (i els que posteriorment ens proporcioni) seran incorporades a la 

nostra base de dades i tractats amb responsabilitat per Kyoto Academy d’acord amb els punts 

detallatsa continuació:  

 

a. Dades de contacte del Responsable de Tractament  
 

Identitat del Responsable: Tehina Barber 

Nom comercial: Kyoto Academy 

Domicilio social: Manresa, 08241 (Barcelona), Espanya.  

Correu electrònic: info@kyotoacademy.com 

Telèfon de contacte: 644 710 243 

Activitat: Escola d’idiomes 

 

b. Informació pels menors de 14 anys 
 

Els menor de 14 anys no podran registrar-se al present formulari. A Kyoto Academy només 

incorporem Dades Personals al nostre registre dels menors de 14 anys que expressament 

ho sol·licitin a través del correuelectrònic info@kyotoacademy.comi segueixin el procés 

indicat per acreditar l’autorització corresponent dels pares o tutors legals. 

 

c. Finalitat i licitud del tractament  
 

El tractament de les seves Dades Personal és necessari per tal de poder gestionarla seva 

peticióo resoldre dubtes, oferint el millor servei, sent aquesta la base de licitud del 

tractament. Per això, Kyoto Academy tractarà les seves Dades Personals amb 

responsabilitat i complint sempre amb la normativa aplicable de protecció de dades. 

En el formulari de contacte, en el qual sol·licitem les següents dades personals: Nom, 

cognom i correu electrònic. Aquestes seran utilitzades únicament per poder respondre als 

requeriments dels usuaris que sol·licitin informació, busquin matricular-se a l’escola 

d’idiomes o per resoldre qualsevol dubte referent exclusivament al contingut de la web i a 

l’escola. 

L’informemde que les dades que ens faciliti estaran ubicades als servidors del 

HostingSiteGround. SiteGround està ubicat a la UE i compleix amb la normativa de 

protecció de Dades Personals.Podeu veure la política de privacitat de SiteGround fent clic 

aquí: https://www.siteground.es/privacidad.htm 
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d. Àmbit de comunicació i difusió de les Dades Personals 
 

Les Dades Personal seran tractades únicament per la persona autoritzada i responsable del 

tractament amb l’única finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, petició o consulta, i 

sempre i únicament en relació amb les finalitats de tractament de les Dades Personals 

indicades. 

Les Dades Personals no es difondran. 

 

e. Període de retenció de les Dades Personals 
 

Les Dades Personals proporcionades es conservaran mentre sigui necessària la seva gestió 

per atendre la seva peticióo consulta, i posteriorment únicament per complir amb les 

obligacions legals. L’interessat podrà sol·licitar la seva suspensió per escrit enviant un 

correu electrònic a info@kyotoacademy.com. 

 

f. Drets dels Interessats 

Podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació del tractament 

de les dades enviant un correu electrònic a info@kyotoacademy.com, aportant sempre 

una prova de la seva identitat mitjançant una còpia del seu document d’identitat o 

qualsevol altre document que ho acrediti.  

Té el dret de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

g. Exactitud de les Dades i camps obligatoris 

Al formulari de contacte, serà necessari el compliment de tots els camps. Les Dades 
Personals que proporcioni han de ser actuals i vigents, per tal que la informació de la 
nostre base de dades estigui actualitzada i sense errors. La no complementació o 
complementació parcial de les Dades Personal requerides podrà tenir com a conseqüència 
que Kyoto Academy no pugui atendre la seva sol·licitud correctament. 

 

Última actualització: 24 de juny del 2020  
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