POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES
I. POLÍTICA DE PRIVACITAT
1.

Tractament de dades de caràcter personal facilitades a través del Lloc Web
A l’efecte del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, mitjançant aquesta Política de privacitat, Saba Aparcamientos, SA),
amb domicili a Avda. Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona i CIF número A08197961
((d’ara endavant, “SABA”) informa els usuaris (d’ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”)
del lloc web saba.es (d’ara endavant, el “Lloc web” sobre la política de protecció de les
dades de caràcter personal que recull dels Usuaris del Lloc web, perquè els Usuaris
determinin lliurement i de manera voluntària si volen facilitar a SABA les dades
personals que els requereixin o que obtinguin sobre ells quan accedeixin al Lloc web i
l’utilitzin.
Les úniques dades personals a què SABA pot tenir accés mitjançant el Lloc web són les
que l’Usuari facilita voluntàriament, i que seran tractades d’acord amb el que estableix
al Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). En aquest sentit, l’Usuari ha de
saber que per donar-se d’alta i registrar-se als serveis oferts per mitjà del Lloc web se
li sol·licitaran dades de caràcter personal.
En els casos en què s’indiqui expressament a l’Usuari i pel que fa a les dades
sol·licitades, si no les facilita no podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts
esmentats.
En compliment de la normativa vigent, SABA manifesta expressament que ha adoptat
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la
integritat de les dades de caràcter personal que tracta, i també per evitar-ne la
possible pèrdua, alteració o accés per part de tercers no autoritzats.
De conformitat amb la normativa de protecció de dades, SABA informa a continuació
del tractament de dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del Lloc
Web:

1.1. Registre al Lloc Web
Les dades que l’Usuari facilita quan es registra al Lloc web s’incorporen a un fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de SABA, en la seva condició de
responsable del tractament de les dades de caràcter personal de l’Usuari.
L’Usuari en el moment de registre en el Lloc Web facilita una sèrie de dades de
caràcter personal que seran tractades amb la finalitat de possibilitar l’accés als serveis
i productes oferits al Lloc Web. La base jurídica d’aquests tractaments de dades és el
compliment i desenvolupament de la relació contractual suscita amb consentiment de
l’Usuari.

1.2. Finalitats comercials
En el supòsit que l’Usuari expressament l’autoritzi, SABA tractarà i utilitzarà les dades
personals, per transmetre informació seleccionada sobre productes i serveis de les
societats del Grup SABA que s’identifiquen a la web http://saba.eu/es/informacioncorporativa/estructura-societaria, i de terceres empreses que presten serveis
relacionats amb el sector de l’automòbil o que donen serveis vinculats a l’aparcament.
Així mateix, SABA podrà contactar amb vostè per demanar-li la seva opinió o participar
en enquestes de satisfacció respecte als productes i serveis oferits al Web de SABA.
Si ens facilita el seu consentiment, les dades personals podran utilitzar-se per SABA
per l’elaboració de perfils individualitzats. Com a resultat d’aquest procés d’elaboració
de perfils, i si ens ha facilitat el seu consentiment a la recepció de comunicacions
comercials, SABA utilitzarà aquesta informació amb la finalitat de remetre
comunicacions promocionals amb continguts relacionats amb l’aparcament de
vehicles que entenem que pugui ser del seu interès, com ofertes personalitzades de
SABA i de determinades entitats del Grup Saba, o de terceres empreses vinculades al
sector de l’automòbil, o de empreses que donin serveis vinculats a l’aparcament. En
cas d’estar disponibles, podran incorporar-se als perfils que se elaborin les dades que
es detallen a continuació, bé hagin estat facilitades personalment per vostè o que
s’haguessin generat durant la seva utilització dels productes i serveis de SABA, de
determinades entitats del Grup Saba i de tercers: dades de contacte (com el nom,
l’adreça, l’email); informació addicional (com les aficions); historial del client (com les
dades de compra); dades del vehicle (com les dades de matrícula o d’ús de la app
SABA); dades d’apps, webs.
En ambdós casos, la base jurídica d’aquests tractaments és el consentiment de l’Usuari
manifestat amb la marcació de la casella corresponent en el procés de registre.
1.3. Compra dels productes o serveis que ofereix SABA
Les dades que l’Usuari faciliti per a la compra de qualsevol dels productes o dels
serveis que SABA ofereix a través del Lloc Web, s’incorporaran a un fitxer automatitzat
de dades de caràcter personal titularitat de SABA, i cedits per aquesta finalitat a la
societat del Grup Saba encarregada de la prestació d’aquest serveis o productes, en
funció de la ubicació de l’aparcament, tot això segons s’indica en els Termes i
Condicions de Compra que li serà identificada en el moment de realitzar la
contractació, i amb la finalitat de gestionar i desenvolupar la relació contractual entre
ambdues parts i gestionar el procés de pagament dels serveis i productes que
s’ofereixen a través del Lloc Web. La base jurídica d’aquests tractaments de dades és
el compliment i desenvolupament de la relació contractual subscrita amb vostè.
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2.

Exactitud i adequació de les dades
SABA l’informa del caràcter obligatori de la recollida de dades sol·licitades per a la
sol·licitud dels serveis que s’ofereixen al Lloc web, excepte en els casos en què
s’indiqui que és opcional.
L’Usuari es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades personals que
comuniqui. Així mateix, SABA es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats
qualsevol Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions
procedents en dret. En cap cas l’Usuari registrarà en la web de Saba dades de tercers.
En cas que es produeixi alguna modificació de les dades, SABA sol·licita als Usuaris que
ho comuniquin tan aviat com sigui possible per mantenir-los actualitzats. En aquest
sentit, l’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves
dades personals.

3.

Destinataris de les dades
Pel correcte desenvolupament i control de la relació contractual entre SABA i l’Usuari,
SABA l’informa que, en ocasions, quan una llei així ho requereixi, determinades dades
hauran de ser comunicades a entitats bancàries, companyies asseguradores,
companyies d’assistència sanitària i administracions públiques, així com, en el seu cas,
als jutges i tribunals i/o cossos de seguretat.

4.

Majoria d’edat
Al Lloc web només s’hi poden registrar persones físiques amb més de 18 anys amb
plena capacitat legal d’obrar. SABA es reserva el dret de comprovar en qualsevol
moment l’edat dels Usuaris, i pot eliminar-los en cas que es comprovi que l’Usuari és
menor d’edat. Igualment, en cas que un Usuari seleccioni un nom d’usuari o un
identificador similar a un altre per al seu compte, SABA es reserva el dret d’eliminar-lo
o reclamar-lo si ho considera oportú

5.

Camps de text lliure
Els camps de text lliure que poden aparèixer en el Lloc web a disposició de l’Usuari,
com ara formularis, valoracions, apartat de contacte, etc., tenen com a finalitat única i
exclusiva recaptar informació per millorar la qualitat dels serveis.
En cas que l’Usuari faciliti amb els seus comentaris dades d’ideologia, de creences, de
religió, d’afiliació sindical, de salut, de vida sexual o d’origen racial que SABA no hagi
sol·licitat en cap 4 cas, el fet d’acceptar l’ordre d’enviament de les dades suposa, i així
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ho declara el titular d’aquestes dades, un consentiment exprés perquè SABA tracti
aquestes dades.

6.

Importació de dades de xarxes socials
L’activació i l’ús de xarxes socials externes de les quals l’Usuari sigui membre a través
de SABA, així com la possibilitat d’importar dades des d’aquestes xarxes fins al compte
de registre, implica que s’ha d’identificar i autentificar la xarxa externa a partir de la
qual s’extrauran les dades que s’han especificat. SABA recomana que l’Usuari revisi les
condicions d’ús i la política de privacitat de les xarxes de les quals hagi d’importar les
dades.
En tot cas, l’Usuari ha de tenir en compte que quan accedeixi a aquestes xarxes
socials, està sortint de l’entorn SABA per accedir a un entorn no controlat per SABA.
En conseqüència, SABA no assumeix cap responsabilitat per les possibles vulneracions
a la seguretat d’aquests entorns.
Una vegada que les dades s’hagin importat i incorporat al compte de registre de
l’Usuari, les seves dades es tractaran amb les finalitats que es descriuen en aquesta
Política de privacitat.

7.

Terminis de conservació
En el cas de que vostè s’hagi registrat a la nostra web les seves dades personals seran
conservades durant el termini que estigui registrat com a Usuari.
Una vegada finalitzada la relació contractual, mantindrem les seves dades de caràcter
personal bloquejades (es a dir, únicament es conservaran a disposició dels jutges,
tribunals, Ministeri Fiscal, o Administracions Públiques competents) durant els
terminis de prescripció legal aplicables. Transcorreguts els assenyalats terminis de
conservació, procedirem a la supressió de les seves dades.

8.

Drets de l’Usuari
SABA garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, de rectificació,
supressió, oposició i limitació del tractament o portabilitat, així com revocar els
consentiments atorgats, per la qual cosa haurà de trametre una sol·licitud per escrit
adreçada mitjançant correu postal al Delegat de Protecció de Dades del Grup Saba, a
l’Av. Del Parc Logístic 22-26, 08040 de Barcelona (Att. DPO), o la següent adreça de
correu electrònic dpo.saba.es@saba.eu o pot trametre una sol·licitud expressa a les
direccions postals i/o de correu electrònic assenyalades a l’Annex 1 indicant a
l’assumpte “Protecció de dades” i la societat davant la que desitja exercir els seus
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drets. En ambdós casos, l’Usuari haurà d’indicar en la seva sol·licitud el seu nom
complert i dret que exercita, acompanyant a la mateixa còpia del document nacional
d’identitat o de qualsevol altre document vàlid en dret que n’acrediti la identitat.
De la mateixa manera, l’Usuari pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de

SABA per escrit a l’adreça de correu electrònic anteriorment referida.

II. POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies?
S’adverteix a l’Usuari que el Lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades
que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que permeten que sigui l’Usuari mateix qui
emmagatzemi la informació que genera la seva activitat a la xarxa. Les cookies permeten a
la pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de
navegació de l’Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la
manera com utilitzi l’equip l’Usuari, es poden utilitzar per reconèixer l’Usuari.
Les cookies pròpies s’envien a l’equip terminal de l’Usuari des d’un equip o domini gestionat
per Saba Aparcamientos, SA, (d’ara endavant, “SABA”) i des del qual es presta el servei que
ha sol·licitat l’Usuari. D’altra banda, les cookies de tercers s’envien a l’equip terminal de
l’Usuari des d’un equip o un domini que no gestiona l’entitat, sinó una altra entitat que
tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
Aquest lloc web fa servir cookies de sessió (recapten i emmagatzemen dades mentre
l’Usuari accedeix al Lloc web) i persistents. Les cookies persistents queden
emmagatzemades al terminal de l’Usuari, de manera que el responsable de la cookie pot
accedir a les dades recollides i pot tractar-les durant un període definit que pot ser des
d’uns minuts fins a diversos anys.
Cookies que utilitza aquest Lloc web
L’Usuari no proporciona directament aquesta informació. La informació es recapta
automàticament com a mitjà de suport a la visita al Lloc web.
En la taula següent s’identifiquen les cookies que utilitza aquest Lloc web, i també si són
pròpies o de tercers (i identificació del tercer contractat o els serveis contractats).
Entitat que
Cookies pròpies/ de tercers

gestiona la

Finalitat

cookie
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Saba

Són les que s’envien a l’equip de l’Usuari des d’un
domini o un equip gestionat per SABA.

Google

Són les que s’envien a l’equip de l’Usuari des d’un equip
o un domini que no gestiona SABA, sinó una altra
entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les
cookies. S’eliminen en sortir del web o tancar la sessió
del navegador

Cookies pròpies
Cookies de tercers

Saba

Cookies de sessió
Cookies persistents

Saba

Saba/Google

Són cookies que, ben tractades per SABA o per tercers,
ens permeten quantificar el nombre de visites i l’ús que
fan els usuaris de la nostra aplicació, amb la finalitat de
fer un mesurament i una anàlisi estadística de l’ús per
corregir les deficiències que es detectin i facilitar l’ús del
web de SABA.

Google

Quan es visita la pàgina web o s’executen els anuncis
dels productes o serveis de SABA, i per fer un control i
un seguiment de l’eficàcia de la publicitat, s’instal·len al
navegador o equip de l’Usuari cookies que ens serveixen
per mesurar, per exemple, el nombre de vegades que es
miren els anuncis, on apareixen, a quina hora es miren,
des d’on i si els ha vist anteriorment.

publicitat Google

Són un tipus de cookies publicitàries que s’utilitzen per
emmagatzemar
i
recuperar
informació
del
comportament dels Usuaris obtinguda mitjançant
l’observació continuada dels seus hàbits de navegació,
cosa que permet desenvolupar un perfil específic per
mostrar-los publicitat segons aquest comportament

Cookies d’anàlisi

Cookies de publicitat

Cookies

de

Són un tipus de cookies que s’emmagatzemen a l’equip
de l’Usuari quan es tanca la sessió del navegador, i la
durada pot ser des d’uns minuts fins a diversos anys.

comportamental

SABA exclou tota responsabilitat sobre el contingut i l’exactitud de les polítiques de cookies
de tercers.
Gestió de cookies
Sense perjudici del que s’ha afirmat anteriorment, l’Usuari pot, en tot moment, fixar les
cookies permeses al seu navegador. Tanmateix, el fet de desactivar les cookies pot afectar el
funcionament correcte de determinades seccions del Lloc web.
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Depenent del navegador que utilitzi, les opcions d’instal·lació es poden trobar en diferents
seccions. A aquest efecte, cal que l’Usuari consulti les instruccions del seu navegador si vol
saber com bloquejar o permetre la instal·lació de les cookies. Per als navegadors següents,
l’Usuari pot trobar més informació en aquests enllaços:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
L’Usuari també pot utilitzar eines de bloqueig de cookies de tercers que li permetin detectar
cookies en qualsevol Lloc web i gestionar-ne la instal·lació. En l’enllaç següent pot
descarregar-se’n una: http://www.abine.com/dntdetail.php.
Més informació
Finalment, l’informem que té la possibilitat de revocar en tot moment el consentiment que
ha prestat per a la utilització de cookies per part de l’entitat, i configurar el seu navegador
en els termes que s’estableixen en el punt anterior.
L’entitat pot modificar aquesta Política de cookies en funció d’exigències legislatives,
reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions que dicti
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això s’aconsella als Usuaris que visitin
periòdicament aquesta pàgina per conèixer els canvis que s’hi produeixen.

III. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES
SABA es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la Política de privacitat i la
Política de cookies a qualsevol canvi en la legislació aplicable o en la interpretació de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a introduir qualsevol canvi que SABA consideri
rellevant o apropiat.
SABA haurà de notificar als Usuaris qualsevol canvi en la Política de privacitat i en la Política
de cookies mitjançant un avís al Lloc web. Aquests canvis resultaran aplicables des de la data
efectiva de publicació.
Data: 25 de maig de 2018

-7-

