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POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE SEGURETAT DEL LLOC WEB 

 

ÀMBIT 
 

Zolve – Logística e Transportes, S. A. (d'ara endavant, Zolve) i Zolve España – Logística y Transporte, S. A. 
U. (d'ara endavant, Zolve España) componen el recent grup empresarial ibèric, dedicat a l'activitat de 
logística i distribució de productes alimentaris en temperatura controlada, i cadascuna de les empreses, 
malgrat estar fusionades, mantenen una estructura empresarial independent i autònoma. 
Totes dues entitats, encara que mantinguin la seva estructura empresarial, adopten procediments 
uniformes i estandarditzats en el marc del tractament de les dades personals recollides a través del 
present lloc web, o a través de qualsevol altre canal, aplicació, o altres, per al compliment de les finalitats 
que es persegueixen. 

En aquest context, la present política de privacitat i de seguretat té com a objectiu, regular i aclarir a tots 

els Interessats la forma i les finalitats per a les quals les dades personals recollides a través del lloc web 

únic es tracten per totes dues empreses, a Portugal i a España. 

Zolve i Zolve España, actuen i intervenen com Co-Responsables del tractament de dades personals, i 

conjuntament determinen les finalitats del tractament de les dades personals, garanteixen i supervisen el 

compliment de totes les obligacions contractuals i extracontractuals previstes en la legislació vigent a 

Portugal i a España. 

Les dades personals introduïdes en el lloc web www.logifrio.com, es recullen a través dels formularis de 

contacte, facilitats per Zolve i Zolve España, per a les finalitats degudament identificades en la present 

política de privacitat i seguretat. 

Les regles previstes en la present política de privacitat i de seguretat no substitueixen a cap clàusula que 

sigui objecte d'acord específic amb qualsevol client, col·laborador, proveïdor, treballador o col·laborador 

de Zolve i Zolve España. La present política, pot completar o complementar la informació continguda en 

els diversos acords o polítiques de privacitat sectorials, creades internament i posades en funcionament, 

però no pot substituir-los en cap circumstància. 

 

MARC D'APLICACIÓ 

La present política de privacitat i de seguretat s'aplica a totes les dades personals tractades directament 

o indirectament per part de Zolve i Zolve España, recollits a través de l'ús i la navegació en el lloc web 

www.logifrio.com, o mitjançant l'emplenament del formulari de contacte, disponible en la part 

«Contactes» i «Reclutament». 

Es consideren dades personals qualsevol informació, de qualsevol naturalesa i en qualsevol suport (físic, 

so, imatge) referent a persones físiques identificades o identificables, i es considerada identificable la 

persona que pugui identificar-se directament o indirectament, per exemple, a través del nom, núm. 

d'identificació, d'una dada d'ubicació, identificador electrònic, o altres elements que puguin arribar a la 

identificació d'aquesta persona física. 

 

https://logifrio.com/es/
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En facilitar a Zolve o a Zolve España les seves dades personals, l'interessat i usuari del lloc web sap i declara 

que: 

• És major d'edat. 

• En cas de marcar la casella indicada presta el seu consentiment exprés, informat, íntegre i 

incondicional en la recollida i tractament de les seves dades personals per a les finalitats 

seleccionades previstes en la present política de privacitat i de seguretat, i està perfectament al 

corrent que aquest podrà retirar-se en qualsevol moment, sense necessitat de justificació ni cost 

addicional.  

En el marc del tractament de dades personals, recollits per aquesta via, Zolve i Zolve España podran 

definir, en concret, polítiques sectorials i especials de privacitat i de seguretat que perfeccionin, 

desenvolupin o especifiquin determinats aspectes relacionats amb la mena de dades personals i 

tractaments efectuats per a les finalitats indicades o noves finalitats que puguin desenvolupar-se. 

Aquestes polítiques de privacitat i de seguretat sectorials, es donaran a conèixer als Interessats o 

clients/usuaris del lloc web de Zolve i Zolve España a través dels mitjans prèviament acordats.  

Són Co-Responsables del tractament de dades personals: 

ZOLVE – Logística e Transport, S. A. 

Domicili social: Zona Industrial de Riachos, Estrada do Relvas, 2350-375 Riachos (Portugal) 

Zolve España – Logística i Transport, S. A. U. 

Domicili social: Carrer Yunque, 8, Pol. Ind. San José de Valderas 28918 Leganés (Madrid), España 

Pot posar-se en contacte amb Zolve i Zolve España sobre qualsevol qüestió relacionada amb la present 

política de privacitat i de seguretat a través del següent contacte: 

Adreça de correu electrònic: GDPR@logifrio.com 

Contacte telefònic: +351 249 839 700 o +34 902 43 42 41 

Correu certificat amb justificant de recepció a l'adreça de Zolve: Zona Industrial de Riachos, Estrada do 

Relvas, 2350-375 Riachos; o de Zolve España: Carrer Yunque, 8, Pol. Ind. San José de Valderas 28918 

Leganés (Madrid). 

Tant Zolve com Zolve España, són propietàries del lloc web www.logifrio.com, i són igualment Co-

Responsables del tractament de les dades personals recollides i compartides a través de la utilització i 

navegació del lloc web i de l'emplenament dels formularis de contacte facilitats.  

En el mateix lloc web es comparteixen igualment, continguts essencials relacionats amb l'activitat de 

logística i distribució alimentària en el mercat ibèric (Portugal i España), així com diverses campanyes 

fomentadores de la qualitat alimentària, de distribució de productes alimentaris peribles, de manera 

sostenible i ecològica, o altres relacionades amb l'activitat alimentària estacional, i sempre amb la intenció 

de la cooperació entre totes dues empreses a Portugal i España. 

 

PER A QUÈ FINS ZOLVE I ZOLVE ESPAÑA TRACTEN LES SEVES DADES PERSONALS 

Les dades personals es recullen durant la navegació del lloc web www.logifrio.com i a través dels 

formularis de contacte per a la persecució de determinats fins, en funció del seu consentiment: 
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• Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través del formulari de contacte situat en 

la web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder tramitar i gestionar la seva 

sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d'aquest formulari. Aquestes 

dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i 

durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del 

tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella 

d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar 

el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat 

en el consentiment previ a la seva retirada.  

• Enviar butlletins i newsletters sobre productes dels *Co-Responsables. Sota el consentiment de 

l'usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els 

nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu 

consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada 

mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que 

atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació d’ *enviament de comunicacions comercials 

abans de subscriure's a la newsletter en el formulari habilitat a aquest efecte en la web. L'usuari 

té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del 

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.  

• Gestionar el currículum remès per l'interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i 

incloure'l en la base de dades de candidats de l'empresa. Aquestes dades es tractaran durant el 

termini màxim d'un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el 

temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el 

tractament com en la seva posterior destrucció. La base legítima per a gestionar i tractar el 

currículum de l'interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció 

afirmativa d'enviament del mateix i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de 

privacitat prèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en 

qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ 

a la seva retirada.  

• Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre 

l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament de les mateixes, eliminant les cookies i 

durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació 

per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari 

en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, 

sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.  

• Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. 

Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament 

de les mateixes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base 

legítima per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el 

consentiment que ens atorga per a això. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en 

qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ 

a la seva retirada.  

En els casos en els quals això sigui necessari i sempre que sigui legalment exigible, sol·licitarem el 

consentiment exprés, explícit, informat, íntegre i incondicional abans d'accedir i utilitzar les seves dades 

personals per a cadascuna de les finalitats de tractament, o per a alguna finalitat diferent, malgrat estar 

relacionada, de qualsevol de les descrites anteriorment.  
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El consentiment de l'Interessat, es concedeix mitjançant la selecció de l'opció “Acepto los términos y 

condiciones de esta política de privacidad y seguridad, proporcionando mi consentimiento expreso e 

informado para el tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades” segons sigui el cas 

i formulari presentat a l'usuari, aquestes finalitats es divideixen de la següent manera: 

• Gestió de continguts: a efectes promocionals i de màrqueting, a través de l'enviament de 

butlletins informatius, novetats, promocions, informació relacionada amb l'activitat 

desenvolupada per Zolve o Zolve España. 

• Gestió de la relació contractual: a l'efecte de sol·licituds d'aclariment sobre l'activitat 

desenvolupada per Zolve i Zolve España, com a manera de garantir l'enviament de qualsevol 

resposta, a temps, i per a satisfer les necessitats de qualsevol client/usuari del lloc web. 

• Gestió de cookies/píxel de conversió: per a recollida de dades personals de manera automàtica, 

a fi de proporcionar al client o usuari del lloc web una millor experiència i accés a totes les seves 

funcions. De la mateixa manera, la recollida de les dades personals, també pot produir-se per a 

identificar el recorregut de l'usuari, dins de les seves preferències o de les temàtiques que 

consulta». 

Així mateix, les dades personals els tractarà Zolve i Zolve España, en el context i per a l'execució d'un 

contracte eventualment existent i, sempre que sigui necessari, per a garantir el compliment de qualsevol 

obligació legal o la defensa dels seus interessos legítims. 

 

CATEGORIA DE DADES PERSONALS 

Les dades personals subjectes a tractament per part de Zolve i de Zolve España són els següents: 

• Dades de contacte: número de telèfon, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic, adreça postal; 

• Dades externes d'identificació: nom, número d'identificació fiscal (només per a fins de 

tractament de formalització contractual i per a gestió precontractual en el marc de 

l'emplenament de les vacants professionals disponibles); 

Totes les dades personals recollides són adequades, limitades i proporcionals per a cadascun dels fins de 

tractament abans descrits.  

Tant Zolve com Zolve España, tracten les dades personals recollides de manera automatitzada mitjançant 

cookies instal·lades i de manera manual mitjançant l'emplenament dels formularis de contacte per a 

cadascuna de les finalitats, amb compliment de manera escrupolosa de tots els fonaments de dret en el 

tractament, amb consentiment exprés, explícit i informat del client o usuari del lloc web, per als fins que 

així ho exigeixin, com ara el desenvolupament de qualsevol acció de màrqueting i publicitat, gestió de 

continguts i supervisió d'informació descarregada recollida a través del lloc web. 

 

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS 

Zolve i Zolve España, recullen informació personal quan es recullen dades personals directament 

facilitades pel client o usuari, a través del formulari de contacte disponible en el lloc web, o quan 

s'accionen les cookies que permeten la recollida d'informació personal que permeten la identificació del 

client o usuari.  

Les dades personals emplenades en el formulari de contacte es processaran automàticament, i seran 

exclusivament tractades i utilitzades per a contacte de resposta directa al missatge enviat. Les dades 
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personals recollides a través del formulari de contacte, no s'introduiran en cap base de dades sense que 

el titular expressament el consenti. La informació signada amb (*) en el formulari de contacte, és 

d'emplenament obligatori. Si no s'emplena tota la informació obligatòria no es podrà analitzar la 

informació de les sol·licituds o serveis sol·licitats, conforme procedeixi.  

Les dades personals recollides per a gestió de continguts, en concret la recepció de butlletins informatius, 

novetats o informació relacionada amb l'activitat de Zolve i Zolve España, es processaran 

automàticament, i tota la informació s'enviarà al client o usuari després de prestat el seu consentiment 

exprés i informat. Les dades personals no s'introduiran ni compartiran en altres programes, sense que 

l'Interessat el consenti.  

Les dades personals recollits per a presentar les candidatures espontànies, es processaran 

automàticament i s'introduiran en la base de dades de Zolve o de Zolve España, de conformitat amb el 

destinatari seleccionat per l'usuari. Les dades personals recollits es conservaran en la corresponent base 

de dades per a buscar candidats i cobrir una vacant professional disponible, i l'usuari en emplenar el 

formulari de candidatura rebrà un correu electrònic dirigit a l'adreça electrònica, on s'indiqui el següent: 

«Gràcies per enviar-nos la seva candidatura. De moment no tenim obert cap procés de contractació ni 

selecció. Amb tot, ens agradaria mantenir el seu CV en la nostra base de dades per a futurs i possibles 

processos de contractació que desenvolupem, per la qual cosa la seva candidatura es guardarà en la nostra 

base de dades durant un any. El fonament per al tractament de les seves dades personals que consten en 

el seu CV és el consentiment exprés, el qual s'emet per mitjà de l'enviament espontani de la seva informació 

a la nostra organització. Si desitja accedir, modificar, corregir o suprimir les seves dades personals, podrà 

fer-ho, en qualsevol moment i sense cap cost addicional, a través de l'adreça electrònica 

Gdpr@logifrio.com. Si desitja eliminar la seva candidatura de la nostra base de dades, podrà fer-ho, sense 

cap cost addicional, també a través de l'adreça electrònica gdpr@logifrio.com»  

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES DADES PERSONALS 

Zolve i Zolve España, tracten i conserven les dades personals dels seus clients o usuaris del lloc web 

www.logifrio.com, d'acord amb els fins per als quals es van tractar. Es conserven només durant el període 

estrictament necessari i adequat per al compliment de cadascun dels fins de tractament abans descrits.  

Així doncs: 

• En la gestió de contingut, Zolve i Zolve España conservaran les dades personals mentre no es 

retiri el consentiment prestat per l'Interessat per a l'enviament de butlletins informatius o de 

qualsevol informació promocional, o referent a l'activitat de totes dues empreses; 

• En la gestió de la relació contractual, sempre que les dades personals s'emplenin en el formulari 

de contacte per a aclariment de qualsevol qüestió relacionada amb l'activitat de Zolve o de Zolve 

España, o per a una sol·licitud de possibles aclariments, les dades personals es tractaran i 

processaran fins que la resposta s'enviï i la rebi adequadament l'Interessat. En complir-se aquesta 

fi, les dades personals introduïdes seran bloquejats, per un període de 2 anys, en el qual estarà 

a la disposició de les autoritats competents, posterior a aquest lapse s'eliminaran definitivament. 

Si el formulari de contacte s'emplena per a formalitzar qualsevol relació contractual, les dades 

personals es conservaran en la base de dades de Zolve o de Zolve España, per a contacte, gestió 

de la relació contractual i restants fins previstos en la política de privacitat i de seguretat interna 

de Zolve. 
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• En la gestió de la relació precontractual, sempre que les dades personals es facilitin i recullin per 

a la presentació de la candidatura per a cobrir una vacant professional, les dades personals es 

conservaran en la base de daus de Zolve o de Zolve España, durant el període d'un any, en 

complir-se aquesta fi, les dades personals introduïdes seran bloquejades, per un període de 2 

anys, en el qual estarà a la disposició de les autoritats competents, posterior a aquest lapse 

s'eliminaran definitivament, de conformitat amb la pràctica que es consideri més adequada. Si 

l'usuari retira el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals i indica que, 

no desitja mantenir-les conservades en la base de dades corresponent, Zolve i Zolve España 

procedirà, passat el termini de bloqueig obligatori, a la supressió de totes les dades personals, 

inclòs el CV, recollits a través del lloc web.  

• En la gestió de cookies/píxel de conversió: els terminis de conservació i tractament de les dades 

recollides a través de les cookies instal·lades en el lloc web es defineixen en la política de cookies 

que podrà consultar-se i està disponible en www.logifrio.com. 

Sense perjudici de l'anteriorment explicat, l'Interessat de les dades personals pot, en qualsevol moment, 

oposar-se a la conservació i el tractament de les seves dades personals, o simplement sol·licitar el seu 

dret a l'oblit i, així mateix, revocar, en qualsevol moment o sota qualsevol circumstància, el consentiment 

prestat de les seves dades personals (quan escaigui). Sempre que algun d'aquests drets s'exerceixi 

adequadament, Zolve i Zolve España eliminaran o anonimitzaran les dades personals, segons el que sigui 

més adequat, en el termini més curt de temps possible.  

Zolve i Zolve España, conservaran les dades personals necessàries per al compliment de determinades 

obligacions legals, en concret, obligacions fiscals o contractuals, que puguin exigir la conservació de 

determinades dades personals, durant un període mínim de cinc anys, o per a la defensa dels seus 

interessos legítims (defensa en l'àmbit de qualsevol procés administratiu, judicial, extrajudicial o 

contraordenatiu).  

Transcorregut el període de conservació i el període de bloqueig establert, Zolve i Zolve España eliminaran 

o anonimitzaran les dades personals (quan es pugui), sempre que aquestes no hagin de conservar-se per 

a algun fi diferent que pugui subsistir. 

 

COMUNICACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES PERSONALS 

Zolve i Zolve España, per ser empreses del mateix grup, comparteixen entre si les dades personals 

recollides a través del lloc web www.logifrio.com, per als fins de tractament abans descrits.  

D'altra banda, Zolve i Zolve España concedeixen l'accés a les dades personals dels seus Interessats a 

terceres entitats subcontractades per a la prestació dels serveis necessaris per a la recollida i gestió de 

tota la informació essencial per a la gestió del lloc web i subseqüent tractament i processament 

d'informació, sempre sota la figura d'encarregats de tractament.  

Per al mateix efecte, Zolve i Zolve España subcontracten terceres entitats més especialitzades, l'activitat 

de les quals consisteix en la preparació i manteniment del lloc web i per a realitzar les activitats 

publicitàries de les activitats desenvolupades i promogudes per cadascuna de les empreses.  

En el context abans descrit i per als fins previstos en la present política de privacitat i de seguretat, Zolve 

i Zolve España comuniquen les dades personals recollides a través del lloc web amb altres entitats 

subcontractades, en les quals es posen en marxa totes les mesures de seguretat indispensables per a 

garantir la correcció, integritat, exactitud i confidencialitat de les dades personals objecte de tractament, 
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i degudament supervisat el compliment de totes les obligacions legals i contractuals. Si desitja accedir al 

llistat d'entitats subcontractades, amb les quals Zolve i Zolve España comparteixen les seves dades, n'hi 

ha prou amb sol·licitar-lo a través del correu electrònic Gdpr@logifrio.com  

Zolve i Zolve España, en compliment de les obligacions legals i reglamentàries, comprova i exigeix a les 

terceres entitats subcontractades o col·laboradores que compleixin i executin les mateixes mesures de 

seguretat posades en funcionament i que es comprometin a prendre totes les precaucions i procediment 

de seguretat, en funció de la categoria o tipus de dades personals compartides i dels riscos associats a 

cada tipus de tractament, per a protegir la seguretat de les dades personals i impedir la seva distorsió, 

corrupció i l'accés indiscriminat a aquests per part de tercers no autoritzats. 

 

ENTITATS SUBCONTRACTANTS 

Zolve i Zolve España, no es responsabilitzen del contingut de les polítiques de privacitat i de seguretat 

publicades per les entitats subcontractades, ni de cap contingut publicat o associat, ni enllaç publicat i 

indicat en cadascuna de les pàgines web. Tots els continguts publicats en les pàgines web de cadascuna 

de les entitats subcontractades són de la seva exclusiva responsabilitat. 

 

TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS 

Zolve i Zolve España i entitats subcontractades/col·laboradores realitzaran el tractament de les dades 

personals dels Interessats íntegrament en l'espai de la Unió Europea, per la qual cosa no es preveu la 

transferència internacional de les dades personals. 

 

RESPONSABILITAT DELS CLIENTS I USUARIS 

Els Interessats s'obliguen a accedir al lloc web www.logifrio.com de manera prudent i diligent, i evitaran 

l'accés no autoritzat a les seves dades personals, quan escaigui, perquè mantindran confidencialitat de 

tota la informació introduïda o associada als continguts que consulta.  

Zolve i Zolve España, recomanen a tots els Interessats (clients o usuaris del lloc web) que adoptin les 

mesures de seguretat necessàries, inclòs el manteniment dels equips (telèfons, tauletes i altres), 

actualització i configuració de programes, així com l'ús de qualsevol procediment de seguretat contra 

programes maliciosos o d'origen dubtós. 

L'Interessat, també és responsable de tota la informació que introdueix en els formularis de contacte 

facilitats en el lloc web, i és responsable de la integritat, veracitat, correcció i precisió de la informació 

introduïda. Si l'Interessat (client o usuari del lloc web) indica informació falsa, inexacta, o incorrecta a 

Zolve o a Zolve España, cap d'elles podrà ser responsable de cap mal, perjudicis que puguin resultar de la 

imperfecció ni incorrecció de la informació prestada, o per qualsevol contingut que remeti a altres pàgines 

compostes per continguts al·lusius a serveis que es considerin il·lícits, nocius, difamatoris o contraris a 

l'ordre públic.   

 

DRETS DELS INTERESSATS 

Tots els Interessats poden, en tot moment i de forma tendencialment gratuïta, d'acord amb la legislació 

vigent, exercir els següents drets: dret d'informació, accés, rectificació o supressió de les dades personals; 

dret a la portabilitat, dret a limitar o oposar-se al tractament de les seves dades personals. 

mailto:Gdpr@logifrio.com
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A aquest efecte: 

1. Dret d'informació: l'Interessat té dret a consultar, sempre i en tot moment, en un lloc disponible, 

fàcil i d'accés incondicionat, tota la informació sobre el mercat i l'activitat on les seves dades 

personals poden ser objecte de qualsevol mena de tractament; 

2. Dret d'accés: l'Interessat té dret a saber si les seves dades personals es tracten o no, finalitats de 

tractament, categoria de dades personals tractades, entitats amb les quals poden tractar-se i 

compartir-se, terminis de conservació, origen de les dades i formes o mètodes pels quals es 

recullen, així com la seva possible transferència a altres entitats situades fora de la Unió Europea; 

3. Dret de rectificació: l'Interessat té dret, en qualsevol moment i sense cost associat, a rectificar 

les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes o estiguin desactualitzades; 

4. Dret a la supressió: l'Interessat té dret a obtenir, en tot moment i sense cap cost associat, la 

supressió de les seves dades personals sempre que: (i) les seves dades personals deixin de ser 

necessàries per al fi per al qual es van recollir i no existeixi cap norma legal, que imposi la seva 

conservació durant més temps; (ii) sempre que l'Interessat retiri el seu consentiment (quan 

escaigui); (iii) sempre que les dades s'haguessin recollit o tractat de manera il·lícita; (iv) sempre 

que l'Interessat s'hagi oposat a l'ús i tractament de les seves dades personals, a l'efecte de 

màrqueting i publicitat, inclosa la definició de perfils; 

5. Dret a la limitació del tractament: l'Interessat pot, durant un cert període, sol·licitar que el 

tractament de les seves dades personals es limiti en el seu ús, i no podran compartir-se amb 

tercers ni eliminar-se. L'Interessat pot exercir aquest dret quan observi que les seves dades 

personals són incorrectes o inexactes; 

6. Dret a la portabilitat de les dades personals: l'Interessat té dret a rebre del responsable del 

tractament, Zolve o Zolve España, les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú 

i de lectura automàtica, i també té dret a transmetre aquestes dades a una altra entitat 

responsable, sempre que hagi prestat el seu consentiment o el seu tractament es basi en un 

contracte i es realitzi de manera automàtica o per mitjans automatitzats.  

7. Dret d'oposició: l'Interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals 

sempre que estigui en dubte la possible reutilització de les seves dades personals per a un fi que 

no sigui el previst per a determinat tipus de tractament, o sempre que les dades personals puguin 

usar-se o tractar-se per a la defensa de l'interès legítim de Zolve o de Zolve España, o de terceres 

entitats, o sempre que les dades personals s'usin a l'efecte de màrqueting o publicitat.  

Tots els drets podran exercir-se en qualsevol moment, de manera gratuïta, sempre que la sol·licitud no es 

consideri infundada ni excessiva, cas en què Zolve o Zolve España es reserva el dret a exigir el pagament 

d'una taxa per a cobrir tots els costos administratius associats a la sol·licitud plantejada. 

 

Els drets abans descrits poden exercir-se a través de qualsevol dels següents mitjans: 

• Correu electrònic: GDPR@logifrio.com 

• Correu postal: Zolve- Zona Industrial de Riachos, Estrada do Relvas, 2350-375 Riachos (Portugal); 

o en el cas de Zolve España: Carrer Yunque, 8, Pol. Ind. San José de Valderas 28918 Leganés 

(Madrid), España. 
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Zolve i Zolve España es comprometen a donar una resposta a la sol·licitud en el termini més breu de temps 

possible, i mai s'excediran els terminis legalment previstos, i es justificarà i fonamentarà la seva decisió, 

d'acord amb els paràmetres i disposicions legals vigents.  

Zolve i Zolve España, les seves entitats subcontractades i col·laboradors compleixen i compliran 

escrupolosament tots els drets atorgats i exercicis pels Interessats, així com l'obligació d'informació, 

prevista en la legislació aplicable i en el marc de les relacions contractuals establertes amb els 

corresponents Interessats.  

En tot cas, l'Interessat sempre que consideri que els seus drets s'han violat o no s'estan salvaguardant, 

podrà presentar una reclamació formal davant l'Agència Nacional de Protecció de Portugal, o en l’Agència 

corresponent espanyola. 

 

CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES PERSONALS SOL·LICITADES  

Com s'ha referit prèviament, podran existir dades personals degudament identificades en els formularis 

de contacte o per a la presentació de les candidatures professionals, indicades en el lloc web, que seran 

d'emplenament obligatori per a garantir el compliment de les finalitats desitjades, o de les obligacions 

legalment previstes.  

Si l'Interessat no facilita les seves dades personals, Zolve i Zolve España no podran prestar o executar els 

serveis, o accionar totes les funcions tècniques disponibles en el lloc web per a processar correcta i 

adequadament les dades personals recollides per als fins previstos. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 

Zolve i Zolve España, integrades en el mateix grup empresarial i dedicades al mateix sector d'activitat, 

promouen i prenen totes les degudes precaucions legalment exigides, a fi de garantir la privacitat i 

seguretat de les dades personals recollides a través del lloc web www.logifrio.com, la qual cosa garanteix 

la seguretat de tota la informació en el sistema en línia o fora de línia.  

Sempre que es reculli informació sensible o amb un grau de confidencialitat elevat (com les dades 

personals presents en el CV d'un candidat), aquestes dades seran xifrades mitjançant el protocol Secure 

Scoket Layer (SSL). Aquesta tecnologia SSL, s'empra per a millorar la qualitat de la divulgació i transmissió 

de dades personals per Internet, i es xifren i protegeixen les dades i la informació considerada sensible 

amb l'ajuda del protocol HTTPS, la qual cosa garanteix a l'Interessat que les seves dades no seran 

interceptades de manera fraudulenta i que tota la informació es tractarà amb el nivell màxim de seguretat. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La present política de privacitat i de seguretat es troba elaborada i íntegrament subjecta a la legislació 

vigent a Portugal i a España i al RGPD. 

 

MODIFICACIONS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT 

Zolve i Zolve España, es reserven el dret a modificar la present política de privacitat i seguretat, o les 

condicions de la política de seguretat i privacitat, sempre d'acord amb la legislació nacional de cadascun 

dels països i amb la comunitària aplicable. 
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Zolve i Zolve España, no es responsabilitzen del contingut al qual s'accedeixi a través d'enllaços que porti 

a l'Interessat a navegar fora del lloc web, portal o qualsevol plataforma facilitada, així com pel tractament 

de dades personals aquí efectuat, i aquests enllaços o tractaments són responsabilitat de tercers.  

Les pàgines i els continguts de tercers no són objecte de la present política de privacitat i de seguretat, 

per la qual cosa li aconsellem que sempre navegui o consulti aquests lloc web i busqui i llegeixi les 

polítiques de privacitat, així com les condicions aplicables. 

 

En Riachos/Madrid, a 01/08/2022. 


