Em conformidade com a Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, sobre a Proteção
de Dados de Carácter Pessoal (LOPD) e com a Lei de Serviços da Sociedade da
Informação e Comércio Eletrónico (Lei 34/2002), o interessado fica informado de que
os seus dados pessoais serão armazenados num ficheiro responsabilidade de VIAJES
GTI GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL, S.A. com o propósito de administrar a
subscrição e envio da newsletter dos hotéis pertencentes à marca Bahía-Príncipe. O
interessado pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e
oposição mediante comunicação por escrito a VIAJES GTI GRUPO TURÍSTICO
INTERNACIONAL, S.A. junto com a fotocópia do seu DNI para o seguinte endereço:
Plaza Mediterráneo 5, 07014 Palma de Maiorca (Ilhas Baleares). O interessado pode
manifestar a sua oposição à receção da newsletter ou revogar o consentimento
prestado
enviando
um
correio
eletrónico
para
o
endereço baja@bahiaprincipe.com, indicando o assunto "BAJA".
Adicionalmente ao anterior, e em conformidade com a LOPD e a Lei 34/2002, de 11
de julho, o interessado fica informado de que, se nos autoriza marcando a
correspondente quadrícula, os seus dados serão armazenados num ficheiro
responsabilidade de MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO, S.L., com a finalidade de
analisar o seu perfil de consumo e de lhe enviar, por correio eletrónico ou por qualquer
outro meio de comunicação eletrónica equivalente, publicidade e comunicações
comerciais de produtos e serviços das empresas do GRUPO PIÑERO
(http://www.grupo-pinero.com/empresasdelgrupopinero) dedicadas às atividades de
ócio, turismo, alojamento hoteleiro, transporte, viagens, restauração, excursões e/ou
venda e promoção de timeshares em imóveis turísticos. O interessado puede exercer
os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição junto de qualquer
dos responsáveis, mediante comunicação por escrito dirigida a Plaza Mediterrâneo 5,
Palma de Maiorca 07014. O interessado poderá revogar o consentimento concedido,
ou opor-se ao envio de publicidade por correio eletrónico ou por qualquer outro meio
de comunicação eletrónica equivalente, relativa ao citado grupo de empresas,
mediante o envio de uma comunicação a MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO,
S.L. PARA O ENDEREÇO baja@grupo-pinero.com.
O interessado considera-se informado e aceita que a solicitação de exclusão de
envio de comunicações comerciais realizada a qualquer das sociedades
mencionadas implica o seu consentimento para a comunicação à outra sociedade
da sua petição e dos dados mínimos imprescindíveis, com o único fim de tornar efetiva
a exclusão e terminação do envio de comunicações comerciais em ambas as
sociedades.

