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MATGRAN, POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 
Tal i com es descriu en els nostres Termes i Condicions d'Ús, MATGRAN, S.L. 
(MATGRAN) és dissenyador, constructor i proveïdor d'un conjunt de diferents 
línies de Productes i Serveis (MATGRAN Services). En endavant, farem 
referència a un usuari de qualsevol d'aquests Productes i Serveis com el 
“Client/Usuari”. 
 
MATGRAN proveeix a través d'aquest lloc Web (Website) així com a través de 
la seva plataforma en línia la possibilitat d'utilització de certes funcionalitats del 
Website i també de MATGRAN Services. La present Política de Privacitat 
descriu la pràctica de MATGRAN pel que fa a la recollida, ús i tractament 
d'informació de caràcter personal que s'obté dels Clients/Usuaris a través del 
lloc web i/o de MATGRAN Services. 
 
Aquelles persones i organitzacions amb autorització d'ús de MATGRAN 
Services són considerades "Clients/Usuaris Registrats". No obstant això, 
també pot succeir que es tingui accés a parts de la pàgina web o de 
MATGRAN Services sense necessitat de ser un Client/Usuari Registrat de 
MATGRAN Services. 
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter 
Personal (LOPD) de la Legislació Espanyola, les dades subministrades pels 
Clients/Usuaris quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, que serà 
processat exclusivament per a la finalitat descrita. La recollida i tractament 
automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat primordial 
el manteniment de la relació contractual que s'estableixi entre MATGRAN 
i el Client/Usuari. Aquestes dades es recolliran a través dels formularis 
corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles que 
permetin poder prestar de forma adequada el servei sol·licitat pel Client/Usuari. 
 
La política de privacitat de MATGRAN assegura al Client/Usuari l'exercici dels 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en 
els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que 
s’estableix a la LOPD i a la normativa de desenvolupament, MATGRAN 
garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament 
confidencial d'aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua, processat o 
accés no autoritzat per part de tercers que puguin utilitzar-los amb finalitats 
diferents a les pel que han estat sol·licitats a l'usuari. I, al seu torn, l'informa de 
la possibilitat d'exercitar conforme a aquesta normativa els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol dels mitjans de contacte 
de www.matgran.com 
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En el cas que es consideri oportú que se cedeixin les dades de caràcter 
personal a altres entitats (per exemple a altres empreses dins del Grup, a 
Escoles o associacions educatives), el Client/Usuari serà informat de 
forma explícita de la finalitat del fitxer, les dades a cedir i el nom i adreça del 
cessionari, a fi que pugui donar el seu consentiment inequívoc respecte a això. 


