
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES   
PROMOCIÓ: SORTEIG de 5 (unitats), IPHONE, model 12 de 128 GB.  

  
Responsable del tractament de les dades personals   
  
El responsable del tractament de les seves dades personals és Endesa Energía, SA, amb CIF 
A-81948077. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ 
Ribera del Loira 60, 28042 Madrid.  
  
Finalitat del tractament de les dades personals  
  
Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la seva participació en 
la Promoció.   
  
Així mateix, tingui en compte que, considerant que per participar en aquesta Promoció els 
interessats han de contractar un dels serveis d'Endesa indicats a les Bases Legals de la 
Promoció, el tractament de les dades personals, un cop hagi participat i contractat el servei 
concret, es portarà a terme segons el que disposa la clàusula de protecció de dades de les 
condicions generals del contracte.  
  
Termini de conservació de les dades personals  
  
Les dades personals dels participants es conservaran mentre siguin necessàries per a la 
gestió de la Promoció. Un cop finalitzada, les dades es bloquejaran durant el període en què 
puguin caldre per a l'exercici o la defensa davant d'accions administratives o judicials, i 
només es podran desbloquejar i tractar novament per aquest motiu. Transcorregut aquest 
període, les dades es cancel·laran definitivament.  
  
Destinataris de les dades personals  
  
Les seves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, 
inclosos jutjats i tribunals, quan ho exigeixi la normativa aplicable.  
  
També podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis que  
Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.  
  
Legitimació per al tractament  
  
Els tractaments es realitzen amb la finalitat de gestionar la participació en la Promoció i 
tindran com a base legal el consentiment del participant, que s'entendrà atorgat amb la 
contractació.   
  
El participant serà l'únic responsable de l'emplenament dels formularis amb dades falses, 
inexactes, incompletes o no actualitzades.   
  



Mesures de seguretat  
  
Endesa Energía, per tal de fer efectiva i eficaç la seva Política de protecció de dades, ha 
adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar 
l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades 
tenint en compte l'estat de la tecnologia.  
  
Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals  
  
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i 
portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en 
cada moment.   
  
També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.  
  
Per exercir aquests drets, es pot posar en contacte amb Endesa Energía per un dels canals 
següents:  
  
• Correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document 

identificatiu vigent i petició en què es concreti la sol·licitud, a l'apartat postal 1128, 
41080 Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.  

• Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la informació següent: nom 
i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del document 
nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu i petició en què 
es concreti la sol·licitud.  
  

Així mateix, l'informem del seu dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades.  
  
Delegat de Protecció de Dades  

Endesa, SA, empresa matriu del Grup Endesa, del qual forma part Endesa Energía, ha 
nomenat un delegat de protecció de dades per a aquesta societat, dependent del delegat 
de protecció de dades per a Espanya, davant del qual podrà posar de manifest qualsevol 
qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les dades de contacte del 
delegat de protecció de dades són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira 60, 28042 
Madrid. Adreça electrònica: dpoc@endesa.es   

  


