ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE
Todos os dados e os dados recebidos dos usuários, tanto esse vindo das formas
executou como esses gerados durante o conselho on-line, eles serão tratados como
estritamente confidencial.
DADOS DE PESSOAL DE CARÁTER. EU ADVIRTO LEGAL
A Cidade Insular conselho de Tenerife comete para completar a legislação efetiva
como tratamento de cumprimentos de dados de pessoal de caráter.
Por meio das políticas seguintes de privacidade, a Cidade Insular que conselho de
Tenerife informa seus usuários dos fins seguintes:
1. Propriedade do arquivo.
A Cidade Insular que conselho de Tenerife informa o usuário
incluídos em um arquivo automatizado de caráter com o
BIOINCUBADORA." A Cidade Insular conselho de garantias de
é de sua responsabilidade completa, enquanto sendo seu
Insular conselho de Tenerife.

que seus dados serão
nome de "USUÁRIOS
Tenerife que o arquivo
proprietário a Cidade

2. Propósito faz tratamento dois dados de pessoal de caráter.
Ao encher as formas presentes nesta plataforma, cada proprietário aceita e autoriza
à Cidade Insular conselho de Tenerife usar e tratar os dados pessoais dado para a
manutenção do entidade-usuário de relação, para o conselho correto dos projetos
pedidos administrativos, e para a remessa de informação que pode ser do interesse
dele, para o querido mais oportuno, incluído signifique os meios eletrônicos.
3. Confidência dos dados e medidas de segurança.
A Cidade Insular que conselho de Tenerife garante a adoção das medidas
oportunas para assegurar o tratamento confidencial destes dados. No caso de não
concorda
com o tratamento notável, pode ir para CONSELHO de CIDADE INSULAR
por escrito DE TENERIFE, QUADRADO DE ESPANHA, S/N - 38003 - S/C DE TENERIFE
onde ele/ela poderá exercitar a propriedade de acesso, retificação, cancelamento e
oposição, enquanto prendendo cópia de DNI para faces e se dirige a efeitos de
notificação.
4. Renda dos dados.
Ele/ela comunica ao usuário que os dados dados pelas formas presentes nesta
plataforma poderá ser dado às companhias colaborando da Cidade Insular conselho
de Tenerife que participa desta iniciativa. O tratamento de dados por parte desta
entidades terá propósito idêntico que o a pessoa descreveu no fim 2: a manutenção
do entidade-usuário de relação, o conselho correto dos projetos pedidos
administrativos e a remessa de informação que pode ser do interesse deles/delas,
para o querido mais oportuno, incluído signifique os meios eletrônicos. Quando
enchendo isto forma o usuário que consente a rendição mencionada.

