POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

I.- Identitat i adreça del responsable del fitxer
En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA amb
domicili a l’avinguda de les Corts Valencianes núm. 20, CP 46015 de València (d'ara en
avant el responsable del fitxer) com a matriu de Reciclatge de Residus La Marina Alta,
us informa que quan envieu el vostre currículum o contacteu amb nosaltres per a
sol·licitar informació és possible que ens proporcioneu determinades dades de caràcter
personal que tractarem de forma automatitzada.
II.- Finalitats de tractament
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, mitjançant el formulari de
contacte en la web www.vaersa.com, té com a finalitat donar resposta a les vostres
consultes, suggeriments així com l'enviament d'informació sobre els nostres serveis si
així ho sol·liciteu.
Si ens trameteu el vostre currículum a través de l'apartat “d'Ocupació”, les vostres
dades seran tractades amb la finalitat de possibilitar l'estudi dels distints currículums a
fi que el nostre departament de Recursos Humans seleccione el personal que reunisca
un perfil idoni per a incorporar-se a l'empresa. Vosaltres consentiu que les vostres
dades siguen tractades amb les finalitats abans indicades.
III.- Drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició:
El responsable del fitxer us informa que com a titular de les dades teniu en tot moment
la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la
qual cosa heu d’enviar una sol·licitud, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI,
per correu a VAERSA amb domicili a l’avinguda de les Corts Valencianes núm. 20, CP
46015 de València, o bé un correu electrònic a l’adreça vaersa@vaersa.com sota heu
de posar la referència “protecció de dades”.
IV.- Cessió
El responsable del fitxer us comunica que les vostres dades personals no seran
cedides a terceres persones, si això fóra necessari, sol·licitaríem el vostre
consentiment i us informaríem sobre el tercer a qui es cedeixen les dades, el tipus
d'activitats a què es dedica i finalitat de la cessió. Les vostres dades seran tractades
amb confidencialitat absoluta; no obstant això, el consentiment de l'usuari per al
tractament i cessió de les dades pot ser revocat mitjançant una sol·licitud de
l'interessat a la direcció abans esmentada.
V.- Mesures de seguretat
El responsable del fitxer ha adoptat les mesures de seguretat en les seues
instal·lacions, sistemes i fitxers, legalment exigides, de conformitat amb el que
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades personals i qualsevol altra
informació que estiga en el seu poder o siga accessible a través dels seus sistemes
que siga requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries
aplicables.

VI.- Principi de qualitat
El responsable del fitxer vetla per mantindre la qualitat de les dades que ens
proporcioneu, assegurem que siguen adequades, pertinents i no excessives per a la
finalitat legítima del tractament.
Els usuaris, en tot cas, garanteixen, la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, de les
dades personals proporcionades, responen d’aquestes i es comprometen a mantindreles actualitzades com cal.
Si la nostra política de protecció canvia a conseqüència de canvis legislatius o de
criteris emanats de l'Agència de Protecció de Dades us informarem, convenientment,
de qualsevol variació que calga introduir per a complir la llei.
VII.- Duració del tractament
Les dades obtingudes seran destruïdes als cap de 10 anys.
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