CONDICIONS GENERALS
1.- DADES DE L’EMPRESA
La societat mercantil ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A. està domiciliada a Manresa (08242), provincia de Barcelona, al
Passeig Pere III número 14-16 pis 4t, porta 2ª, amb CIF A-66.747.692, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tomo
45384, foli 19, fulla número B-486.059.
Empresa registrada en la Agencia Española de Consumo (Aecosan) amb el número 733/2017 secció 2ª.
Empresa registrada en l’Agència Catalana del Consum amb el número 7698.
Som una empresa adscrita a : AIF (ASOCIACION DE PROFESIONALES ASESORES DE INVERSION Y FINANCIACION).
AIF és avui l’única associació professional espanyola que forma part de FECIF (Federación Europea de Asesores e
Intermediarios Financieros), l’organització europea més important d’assessors financers independents, amb seu a
Brussel·les, i que agrupa a més de 200.000 professionals de tot el continent.

2.- ACTIVITAT
Empresa que opera en el mercat espanyol i que té com a activitat principal la prestació de serveis de descompte de pagarés,
descompte financer, així com altres serveis d’intermediació financera.
Exercim la nostra activitat d’acord i complint la Llei 2/2009 de 31 de Març de regulació de la contractació amb els consumidors
de préstecs i crèdits i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit i del R.D. 106/2011
de 28 de gener que crea el Registre estatal d’empreses d’intermediació i de capital privat, normativa que regula el sector de
la intermediació hipotecària. (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5391#analisis)

3.- PÀGINA WEB
ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A., disposa d’una pàgina web amb el següent enllaç: http://www.escamilla.cat/

4.- JURISDICCIÓ
Per a qualsevol tipus de discrepància derivada de la utilització o informació de aquests serveis, les parts, amb l’acceptació
d’aquestes condicions, se sotmeten als tribunals i Jutjats competents de la ciutat de Manresa, deixant constància que
actualment l’empresa està subscrita al sistema de resolució extrajudicial de conflictes davant la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya.

5.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2009, de 31 de març, per la que es regula la contractació amb els
consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de Préstec o
Crèdit i el RD 106/2011, que crea el Registre estatal d’empreses d’intermediació i de capital privat, ha subscrit una
assegurança de RC, per un import de 500.000,00€ amb la companyia DUAL Ibérica Riesgos Profesionales S.A.U.

6- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2018,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, i de la normativa nacional en la matèria d'acord amb aquest, informa el següent:
Les dades de caràcter personal facilitades pels clients o interessats seran tractades sota la responsabilitat de ESCAMILLA &
ASSOCIATS, SA -CIF. A-66.747.692, Passeig Pere III 14- 16, planta 4ª Porta 2, 08242, Manresa, telèfon +34 938.720.476 i
correu electrònic info@escamilla.cat-- en relació amb l'objectiu per al qual hagin estat proporcionades: contactar amb
nosaltres per demanar informació sobre els serveis que oferim, sol·licitar un estudi sense compromís o valorar el descompte
d'un pagaré; a més, si l'interessat ho autoritza, enviarem informació sobre nous productes i serveis financers que siguin del
seu interès.
En tots els casos, la finalitat del tractament és gestionar les consultes que rebem i donar-los seguiment fins a la total conclusió.
La base legitimadora del tractament és el consentiment de l'interessat. Les dades personals seran conservades mentre
subsisteixi la finalitat per la qual van ser recollides o fins que se sol·liciti el cessament de l'activitat.
Les dades personals proporcionades poden categoritzar-se com a dades identificatives -nom i cognoms- i dades de contacte
-correu electrònic i telèfon (opcional) - L'usuari és responsable de la veracitat d'aquestes dades i ESCAMILLA & ASSOCIATS,
SA es reserva el dret a rebutjar comunicacions que hagin proporcionat dades falses o inexactes. Aquestes dades personals
seran tractades amb plena confidencialitat, accessibles únicament al personal d'aquesta entitat que hagi de conèixer-los i no
es comunicaran a tercers, excepte disposició legal o jurisdiccional o quan la comunicació resultés necessària en relació amb
la finalitat del propi tractament.
L'usuari que hagi proporcionat les seves dades, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat o oposició, entre d'altres, dirigint una comunicació via postal o electrònica a les adreces prèviament assenyalades,
indicant la referència "Protecció de Dades» adjuntant una fotocòpia del seu DNI. Si no estigués d'acord amb el tractament
que realitzem de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.

