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2.1. Gestió de candidats
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA), (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament serà la gestió dels candidats per cobrir les vacants disponibles a INIBSA,
emparat pel consentiment prestat. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.
Les dades demanades podran ser cedides a tercers col·laboradors de INIBSA que prestin un servei
necessari per a la selecció de personal, sempre de forma justificada i delimitada a la finalitat
prèviament definida.
Les dades recollides es conservaran per un període de temps no superior a 12 mesos, així com sempre
que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.
En cas de no autoritzar o acceptar els presents termes, no serà possible gestionar la seva candidatura
a INIBSA.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça de correu electrònic
RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.2. Psicotècnics per a candidats
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, se l'informa que les seves dades seran tractades per GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA,
INIBSA DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com
a responsable d'aquests.
La finalitat del tractament és l'avaluació de les aptituds del candidat per optar a un lloc determinat en
INIBSA. Aquest tractament es troba legitimat pel consentiment prestat, que podrà ser revocat en
qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.
Les dades demanades no seran cedides a tercers, excepte requeriment judicial o de les forces i cossos
de seguretat de l'estat.
Les dades recollides es conservaran per un període de temps no superior a 12 mesos o mentre es
mantingui la relació laboral en cas de ser contractat, així com sempre que siguin necessaris per complir
amb la legislació vigent.
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En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no serà possible gestionar la seva candidatura interna a
INIBSA.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça de correu electrònic
RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.3. Comunicació amb clients / proveïdors
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament és la gestió de la comunicació amb possibles clients i proveïdors, emparat
per l'interès legítim de INIBSA a mantenir el contacte.
Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat
de l'estat.
Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi una relació mútua i siguin necessaris per complir
amb la finalitat prevista, així com sempre que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.4. Relació amb clients i proveïdors
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament és la gestió de la relació contractual dels proveïdors i clients de la societat,
legitimat per l'execució del contracte de prestació de productes o serveis en què, com a client, és part.
Les dades seran cedides a entitats financeres per gestionar els pagaments i l'Administració Pública
corresponent si fos necessari.
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Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi un interès mutu i es mantingui la relació contractual,
així com sempre que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.5. Contacte gestió de consultes
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament serà la gestió de la consulta realitzada a INIBSA, emparat pel consentiment
prestat. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud
del tractament previ a la seva retirada.
Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat
de l'estat.
Les dades recollides es conservaran no superior a 12 mesos així com sempre que siguin necessaris per
complir amb la legislació vigent.
En cas de no facilitar les dades, no serà possible gestionar la consulta per part de INIBSA.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça de correu electrònic
RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.6. Esdeveniments - presa de fotografies
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament serà anunciar i promocionar els esdeveniments organitzats per INIBSA a les
xarxes socials, emparat pel consentiment prestat. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol
moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.
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Les fotografies seran publicades en els diferents mitjans de INIBSA com la pàgina web o els seus perfils
en xarxes socials.
Les dades recollides es conservaran un màxim de 10 anys així com sempre que siguin necessaris per
complir amb la legislació vigent.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça de correu electrònic
RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.7. Esdeveniments - gestió del viatge a tercers
Així mateix, ha de mostrar-la clàusula següent a la web on s'indica la informació addicional, informada en la
primera capa:
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament serà poder gestionar els viatges de clients / proveïdors als esdeveniments
organitzats per part de INIBSA. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.
Les dades podran ser cedides a les corresponents agències de viatges que gestionen aquests serveis.
Les dades recollides es conservaran un màxim de 10 anys, així com sempre que siguin necessaris per
complir amb la legislació vigent.
En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no es podrà gestionar el viatge per part de INIBSA.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça de correu electrònic
RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

2.8. Màrqueting i sortejos / promocions
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 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, les seves dades seran tractades per part de GRUP INIBSA (LABORATORIS INIBSA, SA, INIBSA
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DENTAL, SLO, INIBSA HOSPITAL, SLU, INIBSA GINECOLOGIA, SA) (en endavant, «INIBSA»), com a
responsable d'aquests.
La finalitat del tractament serà la gestió de la participació en el Sorteig i de la relació comercial, així
com informar dels productes, promocions i / o notícies que puguin resultar d'interès, emparat pel
consentiment prestat. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que això
afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.
Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat
de l'estat.
Les dades recollides es conservaran un màxim de 10 anys, així com sempre que siguin necessaris per
complir amb la legislació vigent.
En cas de no facilitar les dades, no serà possible gestionar la consulta per part de INIBSA.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a INIBSA a través de l'adreça de correu electrònic
RGPD@inibsa.com.
En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a través de www.aepd.es.

