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Crta.Vall de Boi (L-500), km. 1'5 
25520 El Pont de Suert (Castilló de Tor) 


Pirineu de Lleida 
+34 973691219 
+34 676 458412FORMULARI D'INFORMACIÓ


(*) CAMPS OBLIGATORIS


Nom(*):


Cognoms(*):


Població:


DADES  PERSONALS


País:


E-mail(*):


Telèfons:


SOL.LICITUD D'INFORMACIÓ


Bungalow 2 persones Bungalow 3 persones Bungalow 4 persones


Caravana 2 persones Caravana 3 persones Caravana 4 persones


Número de adults: Número de nens/bebés:


Data d'entrada: Data de sortida:


Total nits:


Comentaris(*): 
  
  
  
  
  
  
  
 


Accepto rebre informació mitjançant Email


He llegit i accepto les termes de política de privacitat de dades



distributed



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo
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Política de privacitat de dades 


PRIVACITAT  
 
El Càmping del Remei, com a  titular de la web comunica als seus clients, usuaris i visitants que les 
dades de caràcter personal, facilitades de forma voluntària, seran incorporades a la seva base de dades 
informatitzada, amb l'objetiu exclusiu de tramitar les reserves realitzades, enviar informació sobre els 
serveis oferts o augmentar la qualitat del servei. En qualsevol cas, assegura i es compromet a 
respectar-ne la confidencialitat.  
 
Protecció interna: 
Totes les dades proporcionades pels clients, usuaris o visitants estan protegits internament contra 
qualsevol accés sense autorització.  
 
Modificació de dades:  
L'empresa titular informa als seus clients, usuaris i visitants que en qualsevol moment poden exercir els 
drets de modificar, cancelar o suprimir les dades dels arxius informatitzats de la web adreçant un correu 
electrònic. 


Seguretat i confidencialitat: 
El Càmping del Remei   sol.licita dades personals :  el nom, l'adreça i el correu electrònic que són 
necessaris per a tramitar les reserves. L'empresa declara que aquestes dades únicament s'usen per a 
les finalitats pròpies del procés de reserva o per comunicar-se amb els clients. El càmping considera 
aquestes dades absolutament confidencials i privades. Per aquest motiu es compromet a no usar-les per 
a cap altra finalitat ni ceder-les a una altra empresa u organització. El càmping ha implantat totes les 
mesures per assegurar el tractament segur de la informació dels clients. 


 





