
Integritetspolicy 

I.- Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter? 

Denna sekretesspolicy (nedan kallad "Sekretesspolicy") gäller för alla personuppgifter som 

användaren lämnat till PROFESSIONAL SERVICE GROUP, med adress på CALLE BAUTISTA 

BERTOMEU SOBER NR12, SHIP 2, POL. IND. CASA GRANDE, 03183 TORREVIEJA, ALICANTE, 

SPANIEN 

I denna sekretesspolicy ska "Användare" förstås som en fysisk person som är intresserad av de 

produkter och tjänster som PROFESSIONAL SERVICE GROUP erbjuder till sina kunder och via 

sin webbplats. PROFESSIONAL SERVICE GROUP, som ansvarig för behandlingen, kommer att 

begära, innan de lämnar sina personuppgifter, användarens uttryckliga samtycke till denna 

sekretesspolicy, vid behov och någon annan aspekt som kräver användarens 

förhandsgodkännande. samma. Syftet med Privacy Policy of PROFESSIONAL SERVICE GROUP är 

att ge insyn i informationen om hur vi behandlar dina data och för att skydda informationen på 

Internet och de uppgifter som användaren kan komma in på webben. 

Användaren kan kontakta Legal and Regulatory Compliance Office i PROFESSIONAL SERVICE 

GROUP via psg.in.spain@gmail.com om det är osäkert eller om det rör sig om dataskydd. 

II .- Med vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter? 

Användaren informeras härmed om att PROFESSIONAL SERVICE GROUP kommer att kunna 

bearbeta de personuppgifter som användaren tillhandahåller via onlinevärdena eller under 

inköpsprocessen för någon av produkterna för de ändamål som anges nedan, i den 

utsträckning det finns en laglig grund för varje behandling som förklaras nedan: 

• (a) Garantera användarens tillgång till och användning av deras personliga utrymme i det 

privata området på webbsidorna för produkter och tjänster som erbjuds av PROFESSIONAL 

SERVICE GROUP. 

• (b) Hantera inköp och förfrågningar som användaren gör personligen och på PROFESSIONAL 

SERVICE GROUPs webbsidor. 

• (c) Informera användaren på något sätt, inklusive sändning av kommersiell kommunikation 

till den e-postadress som tillhandahålls av användaren, av PROFESSIONAL SERVICE GROUP-

produkter och tjänster som liknar dem som förvärvats av användaren. 

• (d) Genomföra kampanjaktiviteter om andra produkter och tjänster från PROFESSIONAL 

SERVICE GROUP, inklusive sändning av kommersiell kommunikation till den e-postadress som 

användaren tillhandahåller. 

• (e) Genomföra reklamaktiviteter, inklusive sändning av kommersiell kommunikation till den 

e-postadress som användaren tillhandahåller av PROFESSIONAL SERVICE GROUP, av produkter 

eller tjänster från tredjepartssamarbetare av PROFESSIONAL SERVICE GROUP. Allt detta, så 

länge vi frågar användaren för hans samtycke till det och han ger oss det. 

III .- Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina personuppgifter? 

• Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna för ändamål a och b är utförandet av 

kontraktet för tillhandahållande av tjänster och / eller inköp av motsvarande produkter. 



• Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna för ändamålet (c) kommer att vara 

både användarens samtycke, om det har begärt och beviljats, och det berättigade intresset hos 

PROFESSIONAL SERVICE GROUP att få kunskap om liknande produkter eller tjänster till dem 

som tidigare förvärvat. 

• Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna i syfte d), e) och är det samtycke som 

kunde ha blivit anmodat för användaren utan att det skulle vara fallet om samma villkor skulle 

upphöra med utförandet av avtalet om tillhandahållande av tjänster. Användarens 

personuppgifter behandlas inte för dessa ändamål om PROFESSIONAL SERVICE GROUP inte har 

begärt sitt samtycke. 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP, vid registreringstidpunkten, samlar in och behandlar de 

personuppgifter som är nödvändiga för registrering och tillgång till användarens personliga 

utrymme. Om han beslutar sig för att förvärva en av produkterna eller tjänsterna i 

PROFESSIONAL SERVICE GROUP, kommer PROFESSIONAL SERVICE GROUP att samla och 

bearbeta nödvändiga uppgifter för att hantera kontraktsprocessen (bland annat namn, 

efternamn, ID, adress etc.). Användaren vet och accepterar att den icke-slutförandet av vissa 

personuppgifter kommer att förhindra att PROFESSIONAL SERVICE GROUP tillhandahåller alla 

de tjänster som är kopplade till sådan information. PROFESSIONAL SERVICE GROUP kommer 

under alla omständigheter att cede, utnyttja dessa data eller använda dem för en annan 

användning än den som uttryckligen anges här. Under registreringsprocessen kommer 

användaren att informeras om att det inte är obligatoriskt att samla in några av uppgifterna för 

tillhandahållande av PROFESSIONAL SERVICE GROUP-tjänster. 

IV .- Hur länge håller vi dina personuppgifter? 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP kommer att behålla uppgifterna hos sina kunder under hela 

deras avtalsförhållande och efter det kommer uppgifterna att bevaras för reklamåtgärder 

under en period av två år, för en annan typ av användare kommer uppgifterna också att 

bibehållas under en period om två år (förutom i båda fallen att behandlingen baserades på 

användarens samtycke och användaren återkallar det, i vilket fall de kommer att behållas tills 

en sådan återkallelse har mottagits) därför kommer uppgifterna inte att hållas längre än 

nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, utan att det påverkar bevarandet som är 

nödvändigt för att formulera, utöva eller försvara potentiella fordringar och / eller när det är 

tillåtet enligt gällande lagstiftning. 

V.- Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

En optimal tillhandahållande av tjänsten som PROFESSIONAL SERVICE GROUP erbjuder kan 

kräva andra tredjepartsleverantörer av PROFESSIONAL SERVICE GROUP för att få tillgång till 

användarens personuppgifter som ansvarig för behandlingen. Genom att acceptera denna 

sekretesspolicy förstår användaren att några av de ovannämnda tjänsteleverantörerna är 

belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller att de inte erbjuder 

en säkerhetsnivå som motsvarar spanska. I dessa fall är överföringarna baserade på 

bemyndigande från den spanska kontrollmyndighetens direktorat, i modellmodellklausuler 

som godkänts av kommissionen eller, i förekommande fall, på Privacy Shield. För att få mer 

information om tidigare garantier eller om att de har tillhandahållits kan du kontakta 

PROFESSIONAL SERVICE GROUP genom de medel som fastställs i avsnitt I. 

Förutom de tillgångar som leverantörer av tredje part kan ha till personuppgifterna, är 

PROFESSIONAL SERVICE GROUP ansvarig för behandling, nationell eller internationell, inom 



ramen för att tillhandahålla en tjänst till den ansvariga för bearbetning, PROFESSIONAL 

SERVICE GROUP, tilldela Användarens personuppgifter till de auktoriserade distributörerna av 

PROFESSIONAL SERVICE GROUP, som nämns i avsnitt II, förutsatt att han hade begärt 

användarens samtycke och att den senare hade beviljat den. 

Utöver ovanstående kan PROFESSIONAL SERVICE GROUP göra uppdrag eller kommunikation av 

personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter gentemot de offentliga förvaltningarna i fall 

som krävs enligt gällande lagstiftning när som helst och i förekommande fall till andra organ 

som Statliga säkerhetsstyrkor och organ och rättsliga organ. 

VI.- Vad är användarnas rättigheter? 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP informerar användaren om möjligheten att utöva rätten till 

tillgång, rättelse, motstånd, radering, överförbarhet och begränsning av behandlingen samt att 

avslå den automatiska behandlingen av personuppgifter som samlats in av PROFESSIONAL 

SERVICE GROUP. 

Dessa rättigheter kan utövas kostnadsfritt av användaren och i hans fall den som representerar 

honom, genom skriftlig och undertecknad begäran adresserad till följande adress: Bautista 

Bertomeu Sober nr12, Nave 2, Pol. Ind. Casa Grande, 03183 Torrevieja, Alicante, Spanien. Den 

här begäran måste innehålla i ämnet referensen "Dataskydd / [Namn på PROFESSIONAL 

SERVICE GROUP GROUP-företaget]" och måste innehålla följande uppgifter: Användarens 

namn och efternamn, adress för meddelanden, kopia av det nationella dokumentet för 

identitet eller pass, och förfrågan där förfrågan anges. Vid representation måste det bevisas av 

ett tillförlitligt dokument. På samma sätt kan användaren utöva ovannämnda rättigheter 

genom e-posten psg.in.spain@gmail.com 

Utöver ovanstående rättigheter ska användaren ha rätt att återkalla det samtycke som 

beviljats när som helst genom det ovan beskrivna förfarandet, utan att sådant samtycke dras 

in, vilket påverkar lagenligheten av behandlingen innan den återkallas. PROFESSIONAL SERVICE 

GROUP kan fortsätta att behandla användarens data i den omfattning som tillåts enligt 

gällande lag. 

På samma sätt kan användaren motsätta sig behandlingen av användarens personuppgifter för 

syftet (c) baserat på det berättigade intresset. 

 PROFESSIONAL SERVICE GROUP påminner Användaren om att de har rätt att skicka in en 

fordran till den behöriga kontrollmyndigheten. 

VII.- Släpp i tjänst för att skicka kommersiell kommunikation 

Som nämnts i föregående avsnitt har användaren rätt att när som helst återkalla det samtycke 

som ges för sändning av kommersiell kommunikation med den enkla anmälan till 

PROFESSIONAL SERVICE GROUP, genom vilken han informerar om att han inte vill fortsätta att 

få kommersiell kommunikation. För detta ändamål kan användaren antingen återkalla sitt 

samtycke på det sätt som beskrivs i föregående avsnitt eller klicka på länken som ingår i varje 

kommersiell kommunikation och därigenom avbryta sändningen av elektronisk kommersiell 

kommunikation. 

VIII.- Från vilken ålder kan användaren få tillgång till våra produkter och tjänster? 



PROFESSIONAL SERVICE GROUP-webbplatsen är inte riktad till minderåriga under 18 år. 

Genom att acceptera denna sekretesspolicy förklarar användaren och garanterar att han är 

över 18 år. 

 

IX.- Vilka säkerhetsåtgärder genomförs? 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP har åtagit sig att fullgöra sin sekretessplikt för 

personuppgifter och skyldigheten att behålla dem och vidta nödvändiga åtgärder för att 

förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, i enlighet med gällande 

bestämmelser. 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska 

säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och för att undvika 

förändringar, förluster och behandling och / eller obehörig åtkomst, med hänsyn till teknikens 

tillstånd, typen av lagrade data och de risker de utsätts för, oavsett om de är mänskliga eller 

från fysisk eller naturlig miljö, i enlighet med bestämmelserna i gällande föreskrifter. 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP berörs av integritet för att stärka konfidentialiteten och 

integriteten av informationen i din organisation, kontinuerligt övervaka, kontrollera och 

utvärdera sina processer för att säkerställa respekt för integritet och informationssäkerhet 

enligt internationella standarder 

X.- Användning av cookies 

Vår hemsida använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats, vilket 

hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår hemsida och gör det möjligt för oss 

att förbättra den. Du kan få mer information om användningen av cookies i Cookies policy. 

XI.- Länkar 

Webbplatsen för PROFESSIONAL SERVICE GROUP kan innehålla hyperlänkar till andra 

webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av PROFESSIONAL SERVICE GROUP. Därför 

garanterar PROFESSIONAL SERVICE GROUP inte heller ansvaret för lagligheten, 

tillförlitligheten, användbarheten, sannheten och aktualiteten av innehållet på sådana 

webbplatser eller deras sekretesspraxis. Vänligen, innan du lämnar din personliga information 

till dessa webbplatser än PROFESSIONAL SERVICE GROUP, var vänlig notera att 

överensstämmelse med dataskydd kan skilja sig från vårt. 

XII.- Ändring av sekretesspolicyen 

    PROFESSIONAL SERVICE GROUP kan ändå ändra sin integritetspolicy i enlighet med gällande 

lagstiftning. I vilket fall som helst kommer någon ändring av sekretesspolicyen att 

vederbörligen anmälas till användaren så att han eller hon informeras om de ändringar som 

gjorts vid behandlingen av hans / hennes personuppgifter och, om tillämpliga bestämmelser så 

kräver, Användaren kan ge ditt samtycke. 

 


