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INFORMACIÓ DESTINADA UNICAMENT A CLIENTS DE BBVA QUE
HAGIN CONSENTIT CEDIR LES SEVES DADES A BBVA SEGUROS

Us informem que BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ens ha facilitat
les seves dades relatives a dades identificatives, de contacte,
sociodemogràfiques, econòmiques i transaccionals i de productes i
serveis contractats amb BBVA (d'ara endavant, les “Dades Personals”).
BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros (d'ara endavant, “BBVA
Seguros”), amb domicili a Gran Via D. López de Haro, 12, de Bilbao
(48001 de Biscaia), tractarà aquestes dades amb la finalitat de poder
oferir-li productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics,
personalitzats en característiques i preu, per a elaborar perfils
personals per a oferir un preu adaptat en relació amb els productes i
serveis que tingui contractats i per a elaborar estadístiques i
estudis analítics amb finalitats actuarials, promocionals i
comercials. La base de legitimació per a aquests tractaments és el
seu consentiment, atorgat mitjançant el marcatge de la casella
corresponent en acceptar la Política de Protecció de Dades Personals
de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Conservarem les vostres Dades Personals fins que revoqueu el
consentiment donat o exerciu els vostres drets d'oposició o
limitació del tractament de les vostres dades. Les dades personals no
seran comunicades a tercers.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat o limitació del tractament adreçant-vos a BBVA
Seguros, a l'atenció del Departamento de Calidad, Calle Azul, 4.
28050 Madrid o mitjançant el correu electrònic
derechosprotecciondatosbbvaseguros@bbvaseguros.es.
Així mateix, en qualsevol moment, pot retirar el consentiment donat a
BBVA sense que això afecti la licitud del tractament, així com
configurar les seves opcions i els consentiments donats des de la
seva banca en línia, l'app de BBVA, així com a través del seu gestor,
enviant la sol·licitud a l'adreça
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electrònica derechosprotecciondatos@bbva.com, al Servicio de Atención
al Cliente del Grupo BBVA, APDO 1598 - 28080 Madrid, o acudint a
alguna de les nostres oficines.
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Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d'acord
amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de
Dades a l'adreça dpogrupobbva@bbva.com
També té dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades (www.aepd.es).
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