CERTIFICAT DE GARANTIES DE LA PÒLISSA 8 / 3.647.142-Z

Mitjançant aquest document, Assegurances Catalana Occident,S.A. d'Assegurances i Reassegurances , amb
domicili social a Paseo de la Castellana, 4 de 28046 Madrid i NIF: A-28119220, CERTIFICA l'existència de
l'assegurança les condicions, característiques i àmbit de cobertura de la qual s'assenyalen a continuació, durant el
període indicat i en dependència del pagament del rebut de prima corresponent.
Ram:
Prenedor:

Comerços, Cultura i Oci
UNIO CICLISTA SANT CUGAT - G58363268

Descripció del risc:
Situació del risc:

Asociación/Club ciclista (formado por aficionados)
RBLA Can Mora, 11, 1r 1 - SANT CUGAT DEL VALLES

Garanties
contractades

Capitals
assegurats

Límit per
víctima

RC Explotació

3.154.434,25

450.000,00 10

154,73

1.547,37

RC Locativa

3.154.434,25

10

154,73

1.547,37

%

Franquícia
Mínima
Màxima

Període de la cobertura: des del 28.12.2019 fins al 28.03.2020
Rebut vigent núm.: 068231387
Aquest certificat no condiciona, ni anul·la, ni modifica cap de les condicions de l'assegurança que queden
estipulades a les condicions particulars, especials i generals del contracte.
A petició del prenedor de l'assegurança, s’expedeix aquest document a Madrid a 7 de gener de 2020
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Juan Closa Cañellas
Director general
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Protecció de dades personals
En relació amb les dades personals, l'informem que el responsable del tractament és l'assegurador.
La finalitat principal per a la qual l'assegurador obté les dades és la gestió de la relació del titular de les dades personals
amb l'assegurador i, en cas que s'emeti un contracte, donar compliment a les obligacions contractuals i legals que
puguin resultar aplicables en cada moment.
Són objecte de tractament les dades personals recollides abans, durant i amb posterioritat a la formalització d'un
contracte, ja siguin segons escaigui, del prenedor, assegurat, partícip, beneficiari, tercer perjudicat o drethavent, que
calguin per a la gestió de la relació contractual, incloses si escau les biomètriques i de geolocalització. En cas que les
dades les aporti una persona diferent del seu titular, recau en l'aportant l'obligació de traslladar aquesta informació al
titular de les dades personals, així com d'obtenir el seu consentiment quan sigui necessari.
Els tractaments per a: (i) l'emissió, el desenvolupament i l'execució del contracte, (ii), el compliment en cada cas dels
deures d'ordenació, supervisió, solvència i previsió social, (iii), la prevenció i lluita contra el frau i el blanqueig de
capitals, (iv) la tarifació i selecció de riscos en l'assegurança, incloent si és necessària l'elaboració de perfils i/o la presa
de decisions automatitzades, en què l'interessat sempre pot sol·licitar la revisió dels resultats per part d'una persona,
expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió; estan legitimats per la normativa asseguradora i de previsió social
que pugui resultar aplicable en cada moment.
L'assegurador no ha de cedir les dades personals excepte en el cas que sigui necessari per al compliment de la
normativa aplicable, l'emissió, el desenvolupament i l'execució del contracte i/o en interès legítim, en els termes que
estableix la POLÍTICA DE PRIVACITAT publicada en l'apartat de la pàgina web,
https://www.seguroscatalanaoccidente.com/esp/politica-privacidad.
El titular de les dades personals disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió i dret a l'oblit, oposició, limitació del
tractament i portabilitat, que pot exercitar acreditant la seva identitat, mitjançant una comunicació escrita al delegat de
protecció de dades designat, a través de la seva adreça electrònica: dpo@catalanaoccidente.com i/o de l'adreça:
"Delegat Protecció de Dades- Assegurances Catalana Occident; Avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del
Vallès (Barcelona)".
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Així mateix, en el cas que hagi obtingut l'autorització específica de l'interessat, l'assegurador també utilitzarà les dades
per a: (i) desenvolupar accions comercials i remetre-li informació, fins i tot pels mitjans a distància disponibles, sobre
altres productes i serveis, generals o de forma personalitzada, ja siguin propis o d'altres entitats pertanyents al Grup
Catalana Occident (identificades a la pàgina web www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrar-li publicitat
personalitzada en pàgines web, cercadors i xarxes socials i (iii) oferir-li la participació en concursos promocionals; tot
això fins i tot després de l'acabament de la relació amb l'assegurador. En qualsevol dels casos assenyalats, l'adaptació
dels productes i serveis al perfil de l'interessat, es pot efectuar sobre la base d'anàlisi de perfils de comportament i risc,
tenint en compte tant fonts internes com de tercers, informació de geolocalització, així com informació de la navegació
per internet o de xarxes socials.
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