Informe sobre el tractament de les dades de caràcter personal
Estimat client,
Geox S.p.A. (d’ara endavant “Geox”), en qualitat de Responsable del tractament, i Geox Retail S.r.l.
(d'ara endavant "Geox Retail"), en qualitat de co-Responsable del tractament de forma limitada a la
finalitat de fidelització assenyalada al punt 1 següent, l’informa que tractarà les dades que vostè ens
faciliti tot respectant la normativa vigent i segons allò que s’explica a continuació.
Finalitat i modalitats del tractament
Les dades de caràcter personal que vostè ens facilitarà es reuniran i es tractaran, en els límits de les finalitats
perseguides i del consentiment que ens concedeixi, sobre paper i/o amb l’ajuda d’eines electròniques o
telemàtiques, per les següents finalitats:
1) adhesió al programa de fidelització “Benefeet”, que funciona (i) en els punts de venda afiliats que poden
consultar-se al lloc web www.geox.com o dins el material informatiu, així com (ii) a través del lloc web www.geox.
com, i per tant accedir a premis, descomptes, promocions i iniciatives especials que podran obtenir-se a raó dels
imports de les compres que es facin. Per tal de comprovar i gestionar la seva participació a “Benefeet”, podrá
accedir, dins el lloc web www.geox.com, a una área reservada per als participants amb serveis específics, com
l'actualització de les seves dades, la comprovació del total de punts acumulats o de les compres fetes, així com
l'obtenció de punts extra;
2) tramesa de material publicitari/promocional genèric relatiu a productes, iniciatives especials, serveis i/o
ofertes de Geox (per correu, correu electrònic, SMS, MMS, posts, missatges o comunicacions d'iniciatives a
través de les xarxes socials, etc.);
3) millora de la nostra oferta comercial gràcies al coneixement de les seves preferències de compra,
així com les dels familiars les dades dels quals ens hagi facilitat: si dóna el seu nom a la caixa, podrem enregistrar
les seves compres, associar-les al seu nom i analitzar-les per poder conèixer els seus costums de consum i
adaptar, d’aquesta forma, la nostra oferta comercial;
4) tramesa de material publicitari/promocional personalitzat o creat expressament a partir del coneixement
dels clients i de les seves preferències de compra (per correu, correu electrònic, SMS, MMS, posts, missatges o
comunicacions d'iniciatives a través de les xarxes socials, etc.);
5) establiment de contacte –fins i tot amb entrevistes telefòniques o per correu electrònic– per fer estudis de
mercat i comprovar el seu grau de satisfacció pel que fa a la qualitat dels productes i dels serveis oferts per
Geox.
Li demanem que ens faciliti totes les dades indicades com a “obligatòries”, ja que són necessàries per al
funcionament del programa "Benefeet"; si manquen dades o les dades són incompletes, no podrem encarregarnos de la seva sol·licitud. Si, pel contrari, les dades incompletes són les que es demanen com a “facultatives”,
Geox no podrà dur a terme totes o una part de les activitats descrites en els apartats 2, 3, 4 i 5.
Per tal de poder tractar les seves dades per a les finalitats 2, 3, 4 i 5 indicades, necessitem que ens concedeixi el
seu consentiment de forma explícita. El seu consentiment és facultatiu.
Àmbit de comunicació i de difusió de les dades de caràcter personal
Les seves dades no es difondran. Per tal d’aconseguir les finalitats esmentades, els encarregats de la Direcció
de Geox (en qualitat de Responsable, així com de encarregat extern del tractament nomenat per Geox Retail)
podran conèixer les seves dades, així com també les podran conèixer, en qualitat de encarregats externs del
tractament: (i) les empreses que transfereixen per compte nostre les seves dades de paper a suport informàtic;
(ii) les empreses encarregades per compte nostre de la gestió del programa "Benefeet", de l’anàlisi de les seves
compres i de la creació de les promocions i/o de les comunicacions comercials i de la realització d'estudis
de mercat; (iii) les empreses que s’ocupen de la tramesa de material promocional i publicitari amb les finalitats
esmentades als punts 2 i 4 (de forma limitada a les dades necessàries per a la tramesa); (iv) les empreses afiliades
que gestionen les botigues Geox; (v) les empreses que gestionen i conserven els nostres arxius informàtics i
de paper. Per aquest últim objectiu les dades també es podran transmetre momentàniament a l’estranger, tot
respectant sempre i amb les garanties contractuals previstes en els articles 43 a 45 del Decret Legislatiu italià
196/2003. Els noms de tots els responsables externs del tractament es poden trobar al lloc web www.geox.com.
Drets de l’interessat
Mitjançant una comunicació enviada a GEOX S.p.A., Via Feltrina Centro n. 16, 31044 Montebelluna (Treviso),
Itàlia - Direzione Marketing, tel. +39 0423 2822 fax +39 0423 282125, correu electrònic privacy@geox.com,
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Tel.0423.2822 Fax 0423.282125 Email: privacy@geox.com

vostè podrà exercir en qualsevol moment, tant en relació amb Geox com amb Geox Retail, els
drets citats a l'article 7 del Codi, entre els quals destaquem: 1) obtenir, sense cap mena de retard,
la confirmació de l’existència o no de dades de caràcter personal que es refereixin a vostè; 2) obtenir:
a) la indicació de l’origen de les dades de caràcter personal, de les finalitats i modalitats del tractament,
de la lògica del tractament efectuat amb l’ajuda d’instruments electrònics, de les dades identificatives
del titular o dels responsables, dels subjectes o de les categories de subjectes a qui les dades es poden
comunicar i que poden tenir-ne coneixement en qualitat de responsables o encarregats; l’actualització, la
rectificació o, en cas hi estigui interessat, la integració de les dades; b) la cancel·lació, la transformació
de forma anònima o el bloqueig de les dades tractades sense tenir en compte la llei; 3) oposar-se, en tot o
en part, al tractament de dades personals que es refereixin a vostè, previst en cas d’informacions comercials,
de tramesa de material publicitari, de venda directa o per dur a terme recerques de mercat o de comunicació
comercial.
Li especifiquem que, en cas que revoqui el seu consentiment per a la tramesa de material publicitari/
promocional (finalitats 2 i 4), vostè no rebrà cap mena de comunicació ni de contacte. En qualsevol cas,
vostè podrà revocar el seu consentiment només de forma limitada a la recepció de comunicacions mitjançant
el correu electrònic, els missatges SMS, MMS, a través de les xarxes socials, etc., mentre segueix rebent
comunicacions exclusivament per correu postal o contacte telefònic amb teleoperadors.
Responsable del tractament de les dades
Els Responsables del tractament són, segons l'àmbit de les finalitats perseguides, Geox S.p.A., amb seu legal
a Via Feltrina Centro n.16, 31044, Montebelluna (Treviso), Itàlia, i Geox Retail S.r.l., amb seu legal a Via Feltrina
Centro n.16, 31044, Montebelluna (Treviso), Itàlia.
Com a encarregat intern del tractament a Geox s’ha nomenat al director pro tempore de la Direcció de Seguretat i
Serveis de Geox. El seu nom, juntament amb una llista actualitzada dels altres encarregats, es troba disponible si
es sol·licita expressament a les adreces citades amb anterioritat.
Geox Retail ha nomenat Geox com a encarregat extern del tractament per a les finalitats de fidelització (finalitat 1).
											Geox S.p.A.
											Geox Retail S.r.l.
Tots els seus consentiments són facultatius.
Declaro haver llegit l’informe precedent sobre el tractament de les dades de caràcter personal i autoritzo, també
com a titular, en el seu cas, de la pàtria potestat dels menors indicats, d’acord amb els articles 23 i 130 del Decret
Legislatiu italià n. 196 del 30.06.2003, al tractament de les meves dades de caràcter personal a fi i efecte de:
1) Màrqueting genèric: tramesa de material publicitari/promocional genèric relatiu a productes, iniciatives
especials, serveis i/o ofertes de Geox (per correu, correu electrònic, SMS, MMS, posts, missatges o
comunicacions d'iniciatives a través de les xarxes socials, etc.)
		SÍ 				NO
2) Elaboració del perfil: anàlisi de les meves preferències de compra per a la millora de la seva oferta comercial
		SÍ 			
NO
3) Màrqueting del perfil: tramesa de material publicitari/promocional creat expressament a partir del coneixement
dels clients i de les seves preferències de compra (per correu, correu electrònic, SMS, MMS, posts, missatges o
comunicacions d'iniciatives a través de les xarxes socials, etc.)
(respondre només si ha contestat Sí a la pregunta n. 2)
		SÍ 				NO
4) Estudis de mercat: desenvolupament d'estudis de mercat i comprovació del meu grau de satisfacció sobre
productes i serveis Geox
		SÍ 				NO
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