Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos, S.A.U. (des d’ara, DABA), posa a disposició de
les parts interessades un Canal Ètic per a qualsevol consulta o denuncia, garantint la màxima
confidencialitat en el seu tractament.
Vostè manifesta que les dades proporcionades son vertaderes, exactes i s’ajusten a la realitat. En
cas de denuncia falsa o malintencionada, podrà ser objecte de les mesures que s’estimin
oportunes. Des d’aquest canal, no es gestionarà ni atendran comunicacions alienes a la finalitat
del mateix (com, per exemple, qüestions administratives: recepció de currículums, gestions
relatives a operativa de facturació, propostes comercials, entre d’altres).
DABA tractarà les dades personals facilitades a traves del Canal Ètic amb la finalitat de gestionar
les consultes o denúncies, així com dur a terme les actuacions i esbrinaments necessaris per a la
investigació de fets que siguin objecte de la comunicació, per determinar si hi ha hagut o s’ha
comès alguna infracció o irregularitat, i en cas que sigui procedent, l’aplicació de les mesures
disciplinàries pertinents. La base legitimadora del tractament de dades es l’interès públic per a
la investigació d’actuacions o conductes que puguin resultar contraris a la normativa aplicable o
be als principis establerts al Codi Ètic de la companyia.
L’informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades, ni posades a disposició de
cap altra forma a cap tercer, a excepció d’aquells proveïdors de DABA per a les tasques de
prestació de serveis (com per exemple, el de enviament de comunicacions, serveis informàtics,
etc.). Tanmateix, les seves dades podran ser posades a disposició de jutjats i tribunals, així com
a òrgans administratius o autoritats amb competència en la matèria.
Donades les finalitats del tractament, DABA te la obligació legal de conservar les seves dades
durant els terminis de prescripció de les accions legals corresponents, sense perjudici del dret del
titular a sol·licitar la limitació del tractament.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat
de les dades, i oposició respecte de les dades tractades al Canal Ètic, enviant un correu electrònic
a casebox@daba.es amb la referència “Dades Personals”. Pot contactar amb el nostre Delegat de
Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpo@daba.es. Pot exercir el seu dret de
reclamació davant l’autoritat de control competent a la direcció www.aepd.es.

