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A continuació, volem informar-vos sobre les dades personals que SIXT tractarà i quina és la finalitat d'aquest tractament. Així mateix, us 

informem sobre altres termes importants relatius a la protecció de dades; p. ex., sobre els vostres drets. No esteu obligat contractual ni 

legalment a proporcionar-nos les vostres dades personals. No obstant això, tingueu en compte que no podeu signar cap contracte amb 

nosaltres per al lloguer d'un vehicle, ni podeu fer servir els nostres serveis si no podem recopilar ni tractar les vostres dades obligatòries amb 

les següents finalitats. 

Aquesta premissa també s'aplica a terceres parts a les quals el client proporcioni aquesta informació. 

A: Responsable del tractament 

L'entitat responsable del tractament de les vostres dades és SIXT RENT A CAR S.L.U., carrer del Canal de Sant Jordi 29, local 2, Polígon 

industrial de Son Oms, ES 07610, Palma de Mallorca (d'ara endavant, denominada també SIXT).  

Per a totes les qüestions relacionades amb la protecció de dades podeu adreçar-vos en tot moment al següent correu electrònic: 

dataprotection@sixt.com. 

B: Categories de dades personals 

La nostra companyia pot tractar les següents categories de dades personals en relació amb els nostres serveis: 

• Dades mestres: hi corresponen, p. ex., el nom, els cognoms, el gènere, la data de naixement, l'adreça (privada i/o de feina), la 

contrasenya, el número de client. 

• Dades de contacte: aquí s'hi inclouen, p. ex., el número de telèfon, l'adreça de correu electrònic (privat i/o de feina), el número de 

fax (si escau), número de telèfon de tercers, el contingut de les comunicacions (com correus electrònics, cartes, telefaxos). 

• Dades contractuals: hi corresponen, p. ex., les dades del permís de conduir, el document d'identitat, el passaport, foto (autofoto) 

feta amb el vostre telèfon intel·ligent o tauleta, informacions del lloguer (categoria de vehicle, data de recollida i lliurament, estació 

de recollida i lliurament, extres/serveis contractats, número de reserva i número del contracte de lloguer, matrícula del vehicle que 

heu llogat), PIN autogenerat, resultats de la verificació de crèdit, , fotografia del carnet de conduir, i les informacions sobre els 

programes de fidelització de clients i de socis. 

• Informació financera, com ara les dades de la targeta de crèdit, dades bancàries. 

• Informació de caràcter voluntari: aquí s'hi inclouen les dades que ens proporcioneu de manera voluntària sense que nosaltres hi 

preguntem expressament, com ara els desitjos sobre l'equipament del vehicle o la indicació de la categoria de vehicle preferit, 
naturalesa de la queixa o respostes a enquestes 

• Categories especials de dades: en cas d'accident, danys al vehicle o un incident semblant, tractem la informació relativa a allò que 

ha succeït i als danys ocasionats. Aquestes dades poden proporcionar-les els clients, passatgers o persones damnificades. En 

aquests casos també es poden tractar dades relatives a la salut, com ara indicacions sobre lesions, concentració d'alcohol en la 

sang, conducció sota la influència d'estupefaents o similars. També es processen dades biomètriques en validar el seu compte 

SIXT. 

• Dades de tercers: si en el marc de la vostra relació contractual ens faciliteu dades personals de tercers (p. ex., de familiars, un 

segon conductor, passatgers), també tractarem aquestes dades. 

• Dades de localització: (quan s'utilitza la AppApp de Sixt o aplicacions web mòbils): Dades que indiquen la ubicació del seu telèfon 

intel·ligent 

• Dades telemàtics (per a vehicles connectats): p. ex., Bluetooth autenticador, GSM trigger, quilometratge, nivell de dipòsit de 

combustible, dades de localització del vehicle, incidents amb el vehicle. 

mailto:dataprotection@sixt.com
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• Categories especials de dades: en cas d'accident, danys en el vehicle o un incident similar, tractem la informació relativa al succeït 

i als danys ocasionats. Aquestes dades poden ser proporcionats per clients, passatgers o persones damnificades. En aquests 

casos també es poden tractar dades relatives a la salut com, p. ex., indicacions sobre lesions, concentració d'alcohol en la sang, 

conducció sota la influència d'estupefaents o similars. També es processen dades biomètriques en validar el seu compte SIXT. 

C: Base legal del tractament de dades a SIXT 

L'article 6, apartat 1, primera frase, lletra a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): d'acord amb aquesta disposició, el 

tractament de les dades personals està permès quan hi heu donat el consentiment. 

L'article 6, apartat 1, primera frase, lletra b) del RGPD: d'acord amb aquesta disposició, el tractament de les dades personals és lícit si això és 

necessari per a l'execució d'un contracte del que sou part, o amb objecte de fer els passos necessaris davant la vostra sol·licitud de lloguer 

amb caràcter previ a la conclusió d'un contracte (p. ex., en la reserva d'un vehicle). 

L'article 6, apartat 1, primera frase, lletra c) del RGPD: d'acord amb aquesta disposició, el tractament de les dades és lícit quan és necessari 

per al compliment d'una obligació legal de SIXT. 

L'article 6, apartat 1, primera frase, lletra f) del RGPD: d'acord amb aquesta disposició, el tractament de les dades és lícit quan és necessari 

per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable, és a dir, SIXT, o d'un tercer, sempre que sobre aquests interessos no 

prevalguin els interessos o els drets fonamentals i les llibertats fonamentals dels interessats, és a dir, els vostres. 

L'article 9, apartat 2, lletra f) del RGPD: d'acord amb aquesta disposició, les categories especials de dades personals poden ser objecte de 

tractament quan aquest tractament sigui necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. A les categories especials de 

les dades personals hi pertanyen també les dades sobre la salut dels interessats. 

D: Finalitats del tractament a SIXT 

1. Generació i validació d'un compte a SIXT  

Finalitats del tractament  

Podeu generar un compte a SIXT a través de l'aplicació de SIXT o de la pàgina web per evitar de tornar a proporcionar les dades en 

realitzar successives reserves o lloguers i per gaudir d'altres beneficis. No obstant això, per a poder utilitzar alguns dels nostres 

productes digitals (p. ex. SIXT Share o SIXT Xpress), és obligatori el generar un compte Per generar un compte a SIXT, necessitem les 

vostres dades mestres i de contacte. 

Pot crear un compte únicament en les nostres plataformes o usar les dades existents dels serveis de xarxes socials per a crear un 

compte ("inici de sessió amb compte de xarxa social"). Si tria l'inici de sessió amb xarxa social per a la creació del compte, se li 

demanarà que confirmi que podem rebre dades personals (adreça de correu electrònic, nom i cognom) de Google 

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) o Apple (Apple Inc., Apple Park Way, Cupertino, Califòrnia 

95014, els EUA). La contrasenya que utilitza amb el servei de xarxes socials no es transmetrà a SIXT. Si desitja deshabilitar l'inici de 

sessió amb compte de xarxa social per a SIXT, pot eliminar l'accés per a SIXT en la configuració del servei de xarxa social respectiu. 

Per assegurar-nos que feu servir únicament un compte SIXT validat, periòdicament revisem la nostra base de dades de clients. Si heu 

creat diversos comptes SIXT, els unificarem en un de sol.  

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, punts a), b), c) i f) del RGPD: d'acord amb les corresponents normatives específiques. 

 El nostre interès legítim a fusionar les vostres dades personals en el supòsit de generació de diversos comptes SIXT és optimitzar la 

nostra base de dades de clients, per evitar múltiples emmagatzemaments innecessaris.  

Destinataris de les vostres dades 

Amb les finalitats esmentades, és possible que transferim les vostres dades a proveïdors de serveis per validar el vostre compte SIXT. 

2. Validació d'identitat i permís de conduir 

 Finalitats del tractament  
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La seva identitat i el seu permís de conduir es verifiquen dins de l'aplicació SIXT a través d'un procés d'identificació amb foto o per un 

dels nostres empleats en les sucursals de SIXT. Per a això, tractem les seves dades mestres, dades del contracte (dades del permís 

de conduir i foto/selfie), així com categories de dades especials (dades biomètriques) en el cas del procediment d'identificació de l'App, 

que es realitza comparant fotos/selfies amb la persona. Utilitzem un procés de diverses etapes que consisteix a verificar a la persona i 

verificar els documents. Verificar a la persona en l'aplicació inclou la creació d'una foto/selfie. Per a l'anomenada verificació de vivacitat 

(liveness check), es crea un petit vídeo en el qual mou el cap cap endavant i cap endarrere, per exemple, per a mostrar que realment 

està enfront del dispositiu final. En tots dos casos, la verificació de documents inclou verificar les característiques de seguretat (per 

exemple, hologrames) per a descartar l'ús de documents falsificats. En les sucursals de SIXT utilitzem sistemes de cambres o lectors 

de targetes especials i en el cas del procediment d'identificació de l'App, la cambra del dispositiu final. Per a assegurar que la persona 

que està sent verificada tingui un permís de conduir vàlid i es correspon amb la persona en els documents identificatius, per al 

procediment d'identificació de l'App es realitza una comparació amb l'ajuda de característiques biomètriques. La verificació de persones 

i documents requereix que obtinguem accés al micròfon i la càmera del seu dispositiu. Pot desactivar aquestes autoritzacions en 

qualsevol moment (per a obtenir més informació, consulti detalladament la nostra Política de Privacitat de l'App). 

 Una vegada que hagi estat validat, eliminarem la còpia de la seva targeta d'identificació i la seva selfie a tot tardar dins 

dels 30 dies posteriors. La còpia del seu permís de conduir s'eliminarà després d'un lloguer i devolució del vehicle 

conclosos amb èxit, a tot tardar després de 12 mesos. La informació que posseeix un permís de conduir 

s'emmagatzemarà en el seu compte SIXT durant un màxim de sis anys i es revisarà periòdicament. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, punts a), c) del RGPD en concordança amb l'article 384 del Codi Penal. 

Destinataris de les vostres dades 

Per a les finalitats abans esmentades, transmetem les seves dades a proveïdors de serveis per a validar la seva identitat i 

permís de conduir.  

3. Reserva de vehicles  

Finalitats del tractament  

Si desitgeu llogar un vehicle, podeu fer una reserva anticipada utilitzant l'aplicació de SIXT, la pàgina web o per telèfon. En aquest 

context, processem les vostres dades mestres, de contacte i contractuals en la mesura en què procedeixi amb aquesta finalitat de 

reserva o canvis en la reserva que ens hàgiu sol·licitat. Processem les vostres dades d'ubicació per mostrar-vos l'oficina de SIXT més 

propera a través de l'aplicació de SIXT o de la pàgina web, sempre que prèviament hàgiu donat el consentiment per a la utilització de 

les vostres dades d'ubicació. Teniu l'opció de desactivar l'accés a la vostra ubicació en qualsevol moment (per a més informació 

consulti detalladament la nostra Política de Privacitat de l’App). Si reserveu el vehicle a través d'agències de viatge o altres agents, les 

vostres dades mestres, de contacte, la informació sobre el lloguer i, si escau, la informació financera, ens les transferiran aquests 

col·laboradors. Si reserveu el vehicle a través d'una agència de viatges, una agència de viatge en línia o altres intermediaris, els 

nostres socis ens transferiran les vostres dades mestres, les dades de contacte, la informació del lloguer i, si escau, les dades 

financeres. 

Els vehicles de SIXT Share només poden reservar-se a través de l'aplicació de SIXT. En aquests context, processem les vostres dades 

mestres, de contacte, financeres, contractuals i d'ubicació. Processem les vostres dades d'ubicació per poder mostrar-vos els vehicles 

de SIXT Share més propers a la vostra ubicació, sempre que hàgiu habilitat aquesta funcionalitat. Aquí té l'opció de desactivar l'accés a 

la vostra ubicació en qualsevol moment. Si opteu per no activar la ubicació, podeu provocar que determinades funcionalitats no estiguin 

operatives.  

Utilitzem proveïdors de serveis financers per processar transaccions de pagament (incloent-hi aportació de garanties pel que fa a 

targetes bancàries). En efectuar transaccions, a més de les dades esmentades anteriorment, es podrien processar les dades per 

determinar el dispositiu utilitzat per l'usuari amb la finalitat de garantir les operacions de pagament i complir amb els requisits legals (p. 

ex., relatius a l'autenticació de la identitat fort en efectuar pagaments).  

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt a) del RGPD si la base és el consentiment. 
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Art. 6 (1) paràgraf 1, punt b) del RGPD per al processament de dades per reservar vehicles, incloent-hi el processament de pagaments 

i proporcionar el servei al client. 

Art. 6 (1) paràgraf 1, punt c) del RGPD per al processament de dades amb la finalitat de complir amb les normes legals relatives a 

pagaments i períodes de retenció segons la normativa mercantil i fiscal.  

Destinataris de les vostres dades 

Amb les finalitats anteriorment indicades, proporcionem les vostres dades als següents destinataris: Proveïdors de tecnologia de la 

informació, centrals d'atenció al client, agències de crèdit, companyies del Grup SIXT, agències associades, franquiciats SIXT i altres 

socis de cooperació de SIXT. 

Com a part de les nostres mesures per prevenir el frau, també transmetem –en situacions en què terceres parts han patit un frau o 

estan en risc de patir-lo– les dades personals a aquestes terceres parts que han patit un frau o estan en risc de patir-lo. 

4. Lloguer de vehicles  

Finalitats del tractament  

Tractem les vostres dades mestres, de contacte, contractuals, financeres i qualsevol altra dada que ens hàgiu proporcionat 

voluntàriament per facilitar el perfeccionament i execució del contracte d'arrendament.  

A més, fem servir les vostres dades mestres, de contacte i contractuals amb finalitats de relació amb el client, per exemple per 

gestionar queixes o canvis en la reserva que ens hàgiu sol·licitat.  

També usem les vostres dades mestres i contractuals amb la finalitat de conciliar assentaments comptables (comissions i processar 

vendes) amb, per exemple, agències de viatges, agents, franquiciats i altres socis de cooperació. Amb la finalitat de poder materialitzar 

la vostra sol·licitud de reserva, transferim les vostres dades a companyies associades en el supòsit que no disposéssim del vehicle o 

del tipus de vehicle sol·licitat.  

A més, estem obligats per llei a proporcionar les vostres dades a les autoritats i forces i cossos de seguretat quan així ens ho sol·licitin.  

Utilitzem proveïdors de serveis financers per processar transaccions de pagament (incloent-hi l'aportació de garanties pel que fa a 

targetes bancàries). En efectuar transaccions, a més de les dades esmentades anteriorment, es podrien processar les dades per 

determinar el dispositiu utilitzat per l'usuari amb la finalitat de garantir les operacions de pagament i complir amb els requisits legals (p. 

ex., relatius a l'autenticació de la identitat en efectuar pagaments).  

Si desitgeu pagar l'import del lloguer mitjançant domiciliació bancària, utilitzar els serveis SIXT+, SIXT Share o reservar un lloguer de 

certa durada, en aquest cas tractarem les vostres dades mestres i financeres per analitzar la vostra solvència financera sol·licitant 

informació a agències de crèdit (cf. → Verificació de crèdit). 

També tractem les vostres dades per preservar la nostra seguretat i la vostra, per exemple, per prevenir impagaments i delictes contra 

la propietat (en particular, fraus, robatoris i apropiacions indegudes, malversació, apropiacions indegudes: Vegeu → Prevenció del 

frau).  

SIXT es reserva el dret a denegar el lloguer pel que fa a persones que presentin impagaments, incompliments contractuals o legals o 

un comportament incívic o antisocial cap a altres clients i empleats. Amb aquesta finalitat, tractem les dades personals per exercir el 

nostre dret d'admissió i llibertat de contractació. Amb aquesta finalitat, processem les vostres dades mestres i de contacte. 

En algunes sucursals de lloguer, utilitzem tecnologia que verifica l'autenticitat dels documents d'identitat (especialment el permís de 

conduir) i es registren les dades electrònicament en lloc de manualment.  

Un cop que els drets i obligacions derivats del contracte d'arrendament de vehicle han estat satisfets per les dues parts, les vostres 

dades mestres, de pagament i contractuals s'emmagatzemaran durant els terminis establerts per la corresponent normativa (societària, 

fiscal, de prevenció del blanqueig de capitals, etc.; normalment, entre quatre i deu anys).  

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt b) del RGPD quant al tractament de dades requerides per perfeccionar i complir contractes d'arrendament i 

amb la finalitat de relació amb els clients. 

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt c) del RGPD quant al tractament de dades requerides per detectar, prevenir i investigar delictes i faltes, per 

examinar i desar les dades del permís de conduir i per complir els terminis de conservació de conformitat amb la normativa societària i 

fiscal. 
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Art. 6 (1), paràgraf 1, punt f) del RGPD quant al tractament de dades requerides per conciliar comptes comptables amb tercers, 

determinar els imports que ens deu, mitigar riscs i prevenir el frau. 

El nostre interès legítim per tractar les vostres dades personals per millorar els nostres serveis i el servei al client radica en el fet que 

volem oferir-vos els millors serveis possibles i millorar la satisfacció del client de forma continuada.  

En la mesura que el tractament de dades és obligatori per fer anàlisis amb l'objectiu de prevenir danys a la nostra companyia i als 

nostres vehicles, els nostre interès legítim consisteix a mantenir la seguretat de costs i prevenir els desavantatges econòmics derivats, 

per exemple, de faltes de pagament o pèrdua dels nostres vehicles. 

Destinataris de les vostres dades 

Amb les finalitats anteriorment indicades, proporcionem les vostres dades als següents proveïdors de tecnologia de la informació, 

centrals d'atenció al client, empreses de cobraments, proveïdors de serveis financers, agències de crèdit, companyies del Grup SIXT, 

agències associades, franquiciats i altres socis de cooperació de SIXT. 

Com a part de les nostres mesures per prevenir el frau, també transmetem –en situacions en què terceres parts han patit un frau o 

estan en risc de patir-lo– les dades personals a aquestes terceres parts que han patit un frau o estan en risc de patir-lo.   

 

5. Formalització del contracte d'arrendament quan es lloga a través de l'aplicació de SIXT  

5.1. Lloguer de vehicles via SIXT Xpress 

Finalitats del tractament  

n unes certes ubicacions, pot reservar el seu vehicle de manera independent a través de l'App de SIXT o les aplicacions 

web mòbils. Per a això, rebrà prèviament la informació corresponent a través de correu electrònic i/o “push”. Es requereix 

un compte SIXT amb una identitat validada i un permís de conduir per a usar SIXT Xpress. Abans de l'hora de recollida 

indicada en la confirmació de la reserva, se li donarà l'oportunitat de seleccionar un vehicle de la llista d'ofertes i, si és 

necessari, afegir altres extres al seu contracte de lloguer. Amb l'inici del lloguer a través de l'App de SIXT (en confirmar 

els botons corresponents), processem les seves dades mestres i dades del contracte per a la creació dels documents del 

contracte, així com per a la correcta facturació. Una vegada formalitzat el contracte de lloguer, rebrà més informació 

sobre el lliurament de claus del vehicle. Necessitarà la seva App de SIXT o el seu número de reserva per a recollir la clau 

del vehicle. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt b) del RGPD 

5.2.  Obertura de vehicles a través de l'aplicació de SIXT   

Finalitats del tractament  

Resulta necessari accedir als nostres serveis utilitzant l'aplicació de SIXT per formalitzar el contracte d'arrendament en utilitzar 

productes digitals (p.ex.SIXT Share o similar). Aquest procediment es fa introduint el PIN que hàgiu generat i activant la funció 

Bluetooth del vostre telèfon intel·ligent o a través del Sistema Global per a Comunicacions Mòbils (GSM) junt amb les vostres dades 

d'ubicació, sempre que hàgiu habilitat aquesta funció. Teniu l'opció de deshabilitar l'accés a la vostra ubicació o la funció Bluetooth en 

qualsevol moment. Si opteu per no activar la ubicació o el Bluetooth, podeu provocar que determinades funcionalitats no estiguin 

operatives. Sol·licitem les vostres dades mestres, contractuals i telemàtiques per processar aquestes funcionalitats.  

Base legal del tractament   

Art. 6 (1) paràgraf 1, apartats a) i b) del RGPD. 

 

5.3 Notificació a través de l'aplicació de SIXT d'errors en el bloqueig i desbloqueig 

Finalitats del tractament  
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En utilitzar l'aplicació de SIXT per obrir i tancar vehicles, qualsevol error en aquest procés, per exemple, haver-se deixat una finestra 

oberta abans de tornar el vehicle, s'hi mostren i han de solucionar-se. En aquest context, necessitem les vostres dades contractuals i 

telemàtiques. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, apartats b) i f) del RGPD. 

El nostre interès legítim per utilitzar les vostres dades personals en aquest tipus de tractament és la prevenció de delictes contra la 

propietat pel que fa a vehicles de la nostra flota, així com protegir els nostres drets contractuals i extracontractuals.  

 

5.4 Aparcament digital amb SIXT Share  

Finalitats del tractament  

Quan utilitza Sixt Share ens fem càrrec dels costs d'aparcament en l'àrea de negoci d'acord amb les condicions generals de SIXT 

Share. En aquest context, processem les vostres dades contractuals i telemàtiques. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, apartats b) i f) del RGPD. 

El nostre interès legítim a utilitzar les vostres dades personals per a aquest tipus de tractament consisteix a assegurar que els nostres 

vehicles s'aparquin d'acord amb la normativa de trànsit i circulació de vehicles i dins de l'àrea contractada.  

 

5.5 Pagament digital en estacions de servei afiliades i punts de càrrega 

Finalitats del tractament  

Amb SIXT Share, podeu fer provisió de benzina o recarregar a estacions de servei o punts de càrrega afiliades i aprovar els costs de 

proveïment de combustible o electricitat a través de l'aplicació de SIXT. Per repostar, seleccioneu el corresponent assortidor a l'estació 

de servei afiliada a l'aplicació de SIXT i inicieu el procés de proveïment de combustible. Només podeu seleccionar un assortidor si heu 

activat les vostres dades d'ubicació en l'aplicació de SIXT, d'aquesta manera podeu definir que us trobeu en un radi de 300 metres 

d'una estació de servei afiliada. Teniu l'opció de desactivar l'accés a la vostra ubicació en qualsevol moment. Si trieu no activar la 

vostra ubicació, és possible que no funcionin determinades funcionalitats. Un cop que el procés de provisió de combustible hagi acabat, 

la quantitat adquirida i el cost se us enviaran a efectes de facturació. En aquest context, es tractaran les vostres dades contractuals, 

telemàtiques i d'ubicació. 

Amb SIXT share pot carregar vehicles en punts de càrrega afiliats. En l'App de SIXT obtindrà un resum sobre aquests punts. 

Processem les seves dades d'ubicació per a mostrar els punts de càrrega més pròxims. Per a l'activació dels punts de càrrega, hi ha 

una targeta de càrrega en el vehicle. S'ha de seguir el procés de càrrega descrit en l'App de SIXT. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, apartat b) del GDPR. 

 

5.6.  Tancament del vehicle a través de l'aplicació de SIXT  

Finalitats del tractament  

Amb alguns productes (p. ex. SIXT share o similar) resulta necessari que tanqueu el vehicle de nou utilitzant l'aplicació de SIXT per 

finalitzar el lloguer en utilitzar els serveis  

SIXT Share i productes SIXT Fastlane. Els vehicles es tanquen mitjançant la funció Bluetooth del vostre telèfon intel·ligent o a través de 

GSM en connexió amb les vostres dades d'ubicació, i sempre que hàgiu activat aquesta funció. Teniu l'opció de desactivar l'accés a la 

vostra ubicació o la funció Bluetooth en qualsevol moment. Si opteu per no activar la ubicació o el Bluetooth, és possible que algunes 

funcionalitats no funcionin. Tractem les vostres dades contractuals i telemàtiques quan els vehicles es tanquen amb l'aplicació de SIXT. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, secció b) del GDPR. 
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5.7 Devolució del vehicle a través de l'aplicació de SIXT  

Finalitats del tractament  

Per garantir una devolució ordenada i la correcta facturació de determinats serveis (p.ex. SIXT Share o similar), quan es fa una 

sol·licitud de devolució de vehicle, verifiquem si el vehicle es troba dins de l'àrea contractada o en una ubicació apropiada i si es pot 

tornar. Processem el temps que heu utilitzat el vehicle, el quilometratge i la quantitat de combustible que queda en el dipòsit a efectes 

d'elaborar una facturació correcta, i,   

com indicat, verifiquem la ubicació i la del vehicle per establir si un viatge ha finalitzat de conformitat amb allò estipulat. En aquest 

context, processem les vostres dades mestres, contractuals, de contacte, financeres i telemàtiques.  

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, secció b) del GDPR. 

 

6. Vehicles connectats  

Finalitats del tractament 

Els vehicles de SIXT poden estar equipats amb les funcionalitats denominades "vehicle connectat". Aquestes funcionalitats ens 

permeten rebre informació del vehicle com ara el nivell de combustible, el quilometratge, la velocitat, l'estat dels sensors del vehicle, la 

pressió dels pneumàtics, la data de venciment per a la pròxima revisió, geolocalització o l'activació dels sistemes de seguretat (p. ex., 

els coixins de seguretat), així com remetre determinades ordres al vehicle. Les dades del vehicle són recopilades per SIXT o pel 

respectiu fabricant del vehicle, la qual cosa ens permet mantenir, tenir cura i organitzar la nostra flota de vehicles d'una forma 

adequada. En aquest context, tractem les vostres dades contractuals i telemàtiques. 

Els processos de tractament d'altres dades relatives a vehicles connectats es descriuen en la corresponent secció d'aquesta Política de 

privacitat quan es fa referència a dades telemàtiques. 

Base legal del tractament   

La base legal rellevant  aplicable al tractament de dades telemàtiques de conformitat amb la present Política de privacitat (→ 

Formalització del contracte d'arrendament quan es lloga a través de l'App de SIXT → Incompliment del contracte o de la llei). ve 

determinada per com es processen específicament les dades telemàtiques. Generalment és de la següent manera: 

Art. 6(1), paràgraf 1, secció f) del GDPR (manteniment, cura i organització de la nostra flota de vehicles). 

El nostre interès legítim per tractar les vostres dades personals amb la finalitat de mantenir, tenir cura i organitzar la nostra flota de 

vehicles consisteix a proporcionar-vos en tot moment vehicles aptes per poder circular. També ens permet identificar i realitzar 

ràpidament qualsevol reparació necessària 

Destinataris de les vostres dades  

Proveïdors de serveis de tecnologies de la informació..Per a certs mercats i categories de vehicles, podem treballar amb proveïdors de 

serveis de geolocalització externs per evitar delictes contra la propietat. Per a la prevenció i/o investigació de delictes contra la 

propietat, les vostres dades poden ser cedides a les autoritats (organismes d'investigació; organismes reguladors; òrgans policials). 

 

7. Reconeixement de matricula 

Finalitats del tractament 

En alguns casos, SIXT utilitza sistemes automatitzats de reconeixement de matrícules. D'una banda, processem el 

número de matrícula escanejat per a permetre que els vehicles SIXT entrin i surtin dels aparcaments o garatges sense 

necessitat d'utilitzar un tiquet. D'altra banda, processem data i hora quan una matrícula va ser escanejada pel 

reconeixement de matrícules per a tenir en compte el temps correcte de devolució del vehicle en emetre la factura i poder 

complir, conseqüentment, amb les nostres obligacions contractuals. 

El sistema de reconeixement de matrícules també pot escanejar les matrícules de vehicles que no pertanyen a SIXT, per 

exemple, si SIXT no és l'únic usuari de l'aparcament o garatge. En aquest cas, prenem mesures tècniques i organitzatives 
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perquè la tramitació d'aquestes matrícules es realitzi amb la menor intensitat possible. Per exemple, les dades s'eliminen 

poc després de la recopilació, o fins i tot no es recopilen íntegrament. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, secció b) del GDPR. 

Art. 6 (1), paràgraf 1, secció f) del GDPR. 

El nostre interès legítim a processar les seves dades personals en el context del reconeixement de matrícules és 

augmentar l'eficiència i la satisfacció del client en permetre una devolució del vehicle convenient per al client i un registre 

correcte del temps de devolució, evitant així errors de facturació a causa de temps de devolució incorrectes. Així s'eviten 

reclamacions i despeses addicionals per temps de devolució incorrectes. A més, el reconeixement de matrícules ens 

permet acreditar l'hora de devolució en qualsevol moment en cas de litigi. 

 

8. Verificació de crèdit 

Finalitats del tractament 

Per reduir el risc d'impagaments, es verifica la qualificació creditícia de persones físiques amb l'objecte de realitzar contractes de 

lloguer de certa durada i per accedir als serveis SIXT+ i SIXT Share. En utilitzar SIXT Share, l'anàlisi creditícia es fa abans d'utilitzar el 

servei sempre que l'import esperat que es facturarà superi el límit de la vostra targeta de crèdit.  

SIXT transmet dades personals recopilades en el marc d'aquestes relacions contractuals en tot allò que es refereix a l'aplicació, 

compliment i finalització de la relació contractual, així com dades relatives a comportament extracontractual o fraudulent a Experian 

Bureau de Crédito, S.A., C/ Príncipe de Vergara 132, 1ª Planta -  28002 Madrid. ("EXPERIAN"). 

La base legal per aquestes transmissions és l'Art. 6 (1), paràgraf 1, punt b) i l'Art. 6 (1), paràgraf 1, punt f) del RGPD. Les transmissions 

sobre la base de l'Art. 6 (1), paràgraf 1, punt f) del RGPD només són adequades en la mesura que aquest processament de dades 

personals sigui necessari per protegir els interessos legítims de SIXT o de terceres parts i no preval sobre els interessos i drets i 

llibertats de la persona interessada que requereixin la protecció de dades personals. L'intercanvi de dades amb EXPERIAN també 

permet el compliment d'obligacions legals pel que fa a la verificació de la conducta creditícia. 

EXPERIAN processa les dades rebudes i també les utilitza amb la finalitat de generar perfils (puntuació creditícia) amb l'objecte de 

proporcionar als vostres socis comercials dins de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, així com, si escau, a tercers països (sempre que 

hi hagi una decisió adequada de la Comissió Europea respecte d'ells) amb la informació, apart d'altres aspectes, per a la valoració de 

la solvència de persones físiques. Es pot trobar informació més detallada sobre les activitats de EXPERIAN a 

https://www.experian.es/legal/politica-privacidad. 

Base legal del tractament   

Art. 6 (1), paràgraf 1, secció b) i f) del RGPD. 

El nostre interès legítim per tractar les vostres dades personals per verificar el crèdit consisteix en el fet que desitgem garantir el 

pagament dels nostres serveis davant de possibles riscs d'impagament. 

Destinataris de les vostres dades 

Amb les finalitats esmentades, transmetem les vostres dades a Experian Bureau de Crédito, S.A. 

 

9. Màrqueting y publicitat directa 

Finalitats del tractament 

Desenvolupem diferents mesures amb finalitats publicitàries, per fomentar la fidelitat del client, optimitzar les ofertes a clients i amb 

finalitats d'investigació de mercat i realització d'enquestes. És possible que utilitzem les dades recopilades durant els darrers tres anys 

per oferir-vos serveis de lloguer i altres solucions de mobilitat, serveis o productes addicionals apropiats, com ara paquets de 

quilometratge, de cobertures recomanades i altres serveis addicionals, com pot ser l'opció de dièsel. Aquestes dades ens permeten 

també tenir disponible el vostre vehicle o model preferit. Es poden oferir serveis o productes addicionals a clients en funció de les 
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preferències mostrades per clients semblants. En aquest context, tractem les vostres dades mestres, contractuals i, si estan 

habilitades, les d'ubicació.  

SIXT realitza les activitats de màrqueting i publicitat directa esmentades per a si mateix i per a les companyies del Grup SIXT 

esmentades en l'Annex, així com per a franquiciats i cooperadors nacionals. 

Les nostres iniciatives de màrqueting inclouen sorteigs que normalment queden subjectes a termes i condicions propis. Si participa en 

un d'aquests sorteigs, processarem les dades que ens remeteu (normalment emplenant un formulari en la nostra pàgina web o en una 

de les nostres oficines) amb la finalitat de participar en el sorteig o competició i en la mesura necessària per desenvolupar i finalitzar el 

sorteig o competició.  

Tractem la vostra adreça de correu electrònic, la qual ens ha remès en relació amb la venda d'un producte o servei, amb la finalitat de 

publicitat directa respecte dels nostres serveis o productes semblants, així com per oferir altres serveis derivats del lloguer del vostre 

vehicle.  

  

 

 

 

 

 

En cas d'objecció, la seva adreça de correu electrònic s'inclourà en la nostra llista de bloqueig de publicitat. D'aquesta manera, ens 

assegurem que les seves dades no siguin tractats amb finalitats publicitaris. Si no desitja ser inclòs en la nostra llista de bloqueig de 

publicitat, també pot sol·licitar-nos que suprimim la seva adreça de correu electrònic (veure → J: Drets dels afectats). No obstant això, 

és possible que torni a rebre missatges publicitaris en el futur si es compleix el requisit legal. 

Programes de col·laboració comercial  

Si participeu en programes de col·laboració comercial entre diverses empreses (programes d'acumulació de punts en hotels, grans 

superfícies, quilòmetres en vols d'avió, etc.), tant SIXT com la empresa col·laboradora concreta seran responsables del tractament 

respecte de determinats tipus de tractaments. Cada empresa posarà a disposició dels seus clients la seva corresponent Política de 

protecció de dades i altres detalls sobre el tractament que porta a terme respecte de la participació en el programa.  

Base legal per al tractament 

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt a) del RGPD respecte del processament de dades amb la finalitat d'aplicar mesures de màrqueting directe 

que requereixen el consentiment previ exprés. 

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt b) del RGPD respecte del processament de dades amb la finalitat d'executar un contracte (p. ex., el 

contracte per participar en un sorteig) o amb la finalitat de donar els passos necessaris per formalitzar un contracte. 

Art. 6 (1), paràgraf 1, punt f) del RGPD respecte del processament de dades amb la finalitat d'aplicar mesures de màrqueting directe 

que no requereixin el consentiment previ exprés i per aplicar aquestes mesures de màrqueting (→ Finalitats del tractament); Art. 6 (1) 

paràgraf 1 punt f) RGPD en relació amb l'Art. 21 (3), Art.17(3) punt b) RGPD per a tractaments referents a la llista de bloqueig de 

publicitat.  

El nostre interès legítim a utilitzar les vostres dades personals amb la finalitat d'aplicar les mesures de màrqueting directe i de 

màrqueting esmentades consisteix en el nostre desig de demostrar-vos la qualitat dels nostres serveis i afavorir que tinguem una llarga 

relació com a client. 

Destinataris de les vostres dades 

Amb les finalitats descrites anteriorment, proporcionem les vostres dades a proveïdors de serveis de tecnologies de la informació, 

centres d'atenció al client, socis publicitaris i proveïdors de programes de fidelitat de clients i d'acumulació de punts. 

 

10. Clients corporatius/pagaments a través de tercers 

Finalitats del tractament 

Pot oposar-se al tractament o ús de les seves dades amb finalitats de màrqueting directe 
en qualsevol moment sense incórrer en costos addicionals sobre el que és una 
transmissió usual (per exemple, connexió a internet, correu). Si us plau enviï qualsevol 
objecció a: SIXT RENT A CAR, S.L. U., Carrer del Canal de Sant Jordi 29, local 2, Polígon 
industrial de Son Oms, ÉS 07610 Palma o per correu electrònic a: dataprotection@sixt.com 
indicant la referència: Objecció. 

mailto:dataprotection@sixt.com
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Podeu reservar i llogar els nostres vehicles a través de vostre ocupador. En aquest cas, les vostres dades personals es tracten d'acord 

amb la present Política de privacitat. Això també s'hi aplica, si escau, si l'encarregat de pagar la vostra factura és un tercer. Remetem 

les dades personals recopilades durant el lloguer (en particular mitjançant factures i contractes de lloguer o mitjançant informes 

mensuals, així com els possibles càrrecs per sancions de trànsit o informes d'accident) al vostre ocupador o al tercer que pagarà la 

vostra factura. 

Teniu l'opció de signar un contracte marc amb nosaltres de forma electrònica. En aquest context, tractem les vostres dades mestres i 

de telecomunicacions. El nostre proveïdor us remetrà un enllaç personal perquè pugueu signar el contracte electrònicament.  

També treballem juntament amb proveïdors de serveis per a garantir que els nostres registres de clients comercials estiguin 

actualitzats. En aquest context, transmetem dades de l'empresa, que poden contenir dades personals, per exemple, sobre la gestió i 

les dades de contacte de les persones de contacte, al nostre proveïdor de serveis i rebem, en el seu cas, dades actualitzades. 

Base legal del tractament   

La base legal rellevant i aplicable al tractament de dades de conformitat amb la present Política de privacitat ve determinada per com 

es processen específicament les dades. 

L’Art. 6 (1), paràgraf 1, apartat b) del RGPD s’aplica al tractament de dades en la mesura necessària per executar les reserves, 

formalitzar i executar els contractes marc i contractes de lloguer i amb la finalitat de mantenir relacions amb el client; en la resta de 

casos, l'Art. 6 (1), paràgraf 1, apartat f) del RGPD. 

En tot allò que es refereix al tractament de dades amb finalitats de conciliar comptes comptables amb el vostre ocupador o amb 

terceres parts o amb l'objectiu d'aclarir fets (en particular en cas d'accidents o sancions de trànsit), el nostre interès legítim consisteix a 

ser capaços de determinar els imports que s'han de facturar i altres reclamacions o per determinar la part a la qual reclamar un dany. 

 

11 Danys, accidents, infraccions 

Finalitats del tractament pel que fa a danys o accidents 

En aquells casos en que es detectin danys en els nostres vehicles o que els nostres vehicles es vegin involucrats en un accident, 

tractem les vostres dades personals amb les finalitats següents: 

• proporcionantservei d’atenció al client en cas de danys, 

• gestionantreclamacions, 

•  tramitant danys que són resultats d'accidents (processant sobre la base d'informació subministrada per vostè i a informació 

de tercers, com la policia, el següent arrendatari, testimonis, etc.).tramitació de sinistres (processament en funció de la 

vostra informació i de la informació de tercers, com la policia, el següent arrendatari, testimonis, etc.), 

• resolentreclamacions, 

• rebenti gestionantde queixes, 

• facilitantajuda i assistència  

• asseguranti plantejant les nostres reclamacions. 

En aquest context, tractem les vostres dades mestres, de contacte, contractuals, financeres, dades de tercers i, si escau, categories 

especials de dades personals (dades de salut). 

Base legal per al tractament pel que fa a danys o accidents  

Art. 6 (1), paràgraf 1, apartats b), c), f) del RGPD i Art. 9 (2), punt f) del RGPD. 

El nostre interès legítim d'usar les vostres dades personals rau a gestionar adequadament expedients per danys o accidents, així com 

per protegir la nostra companyia davant de possibles danys. Això també inclou el nostre interès legítim a presentar reclamacions legals 

o defensar-nos davant aquestes reclamacions en gestionar aquests danys o accidents. També tenim un interès legítim a proporcionar-

vos en tot moment vehicles que no tinguin desperfectes. Més aviat, estem obligats, per les nostres relacions contractuals amb terceres 
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parts (per exemple, companyies d'assegurances), a tractar les vostres dades amb la finalitat de liquidar les reclamacions per danys. El 

nostre interès legítim en aquest aspecte se centra a assegurar el compliment dels contractes.   

Finalitats del tractament pel que fa a expedients sancionadors de trànsit i circulació 

En aquells casos en què es notifiquin expedients sancionadors per infraccions de trànsit i circulació comeses durant el vostre període 

de lloguer, tractem les vostres dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals d'identificació del conductor 

infractor. En aquest sentit, proporcionem al proveïdor extern que gestiona la identificació de conductors davant els organismes 

emissors dels expedients sancionadors (GESTORÍAS ASOCIADAS GESTHISPANIA S.L., https://gesthispania.com/politica-de-

privacidad/) les vostres dades mestres, de contacte i contractuals.  

En relació amb l'expedient sancionador concret, oferim als nostres clients, a través de GESTORÍAS ASOCIADAS GESTHISPANIA 

S.L., poder pagar la multa de forma segura utilitzant la seva passarel·la de pagament, si és que ho permet l'expedient sancionador 

concret. Si desitgeu voluntàriament fer servir aquest servei de passarel·la de pagament, la contractació podreu fer-la directament amb 

GESTORÍAS ASOCIADAS GESTHISPANIA S.L. 

Base legal per al tractament pel que fa a expedients sancionadors de trànsit i circulació  

Art. 6 (1), paràgraf 1, apartats b), c) i f) del RGPD. 

El nostre interès legítim a utilitzar les vostres dades personals rau a complir les nostres obligacions legals en matèria de trànsit i 

circulació, així com a evitar que les possibles comissions d'infraccions de trànsit per part dels nostres clients ens generin perjudicis. 

Això també inclou el nostre interès legítim a presentar reclamacions legals o defensar-nos davant aquests expedients sancionadors. A 

més, en relació amb el servei voluntari de plataforma de pagament, el nostre interès legítim consisteix a proporcionar als nostres clients 

una forma ràpida i senzilla de pagar les seves multes. 

 

12. Prevenció del frau 

Finalitats del tractament 

Utilitzem galetes i altres tecnologies de seguiment per processar dades (→ vegeu Galetes i App-Analytics) per determinar el dispositiu 

final utilitzat per l'usuari i el comportament de l'usuari. Les dades s'emmagatzemen en bases de dades la finalitat de les quals és la 

prevenció del frau, de forma que puguem determinar, per exemple, si els procediments d'accés ja s'han utilitzat amb el vostre dispositiu 

final en el passat i si aquest dispositiu és fiable. Si es connecta amb dispositius finals desconeguts, podem informar-vos que això pot 

representar un risc de seguretat. Les bases de dades també emmagatzemen dades sobre dispositius finals que ja s'han fet servir per 

perpetrar (o intentar perpetrar) fraus, així com dades mestres, de comunicació o contractuals associades. Durant un procés de reserva, 

recuperem una anàlisi de risc sobre el dispositiu final utilitzat per l'usuari d'una base de dades d'un proveïdor especialitzat. L'anàlisi de 

risc sobre la probabilitat d'intent de frau pren en consideració, entre altres coses, si el dispositiu final s'ha connectat a través de 

diferents proveïdors de serveis, si el dispositiu final mostra que la referència de localització canvia freqüentment, el nombre de 

transaccions que s'han fet a través del dispositiu final i si s'utilitza una connexió amb servidor intermediari. A més, amb la finalitat 

d'avaluació del risc, comprovem si la vostra adreça de correu electrònic ha estat reportada en bases de dades de proveïdors 

especialitzats en la prevenció del frau en el passat per un ús cridaner o presenta patrons de frau i ho prenem en consideració a l'hora 

de formalitzar contractes o facilitar el vehicle. 

Base legal per al tractament 

Art. 6, apartat 1, primera frase, lletra f) del RGPD. 

El nostre interès legítim per al tractament de les vostres dades personals en aquest tipus de processament per intentar evitar la 

comissió de delictes contra la propietat consisteix a protegir la nostra flota de vehicles així com els nostres drets contractuals i 

extracontractuals. 

Destinataris de les vostres dades 

Amb la finalitat esmentada anteriorment, transmetem dades a proveïdors especialitzats en prevenció del frau. Aquests proveïdors 

poden estar situats en països que no tenen un nivell adequat de protecció de dades (en tal cas, no obstant això, les transferències de 

dades es realitzen sobre la base de les salvaguardes adequades, vegeu → E: Transferència a tercers països). 

 

 

https://gesthispania.com/politica-de-privacidad/
https://gesthispania.com/politica-de-privacidad/
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13. Incompliment del contracte o de la llei 

Finalitats del tractament 

En cas de signes d'activitat delictiva, p. ex., robatori, malversació de fons, conducció temerària, ús no autoritzat de vehicles o ús del 

vehicle incomplint el contracte, p. ex., superant el període màxim de lloguer o subllogant-lo, prendrem les següents mesures amb 

l'objectiu de prevenir danys i protegir la propietat dels nostres vehicles, peces de vehicles i combustible: 

• Geofence: Els nostres vehicles poden estar equipats amb un sistema d'alarma que us avisa en cas que abandoneu el 

territori contractual definit per nosaltres. S'envia una notificació automàtica a través d'aquesta alerta. Alhora que s'envia 

aquesta notificació automàtica, se us atribueixen dades mestres, de comunicació, contractuals i telemàtiques, de manera 

que puguem posar-nos-hi en contacte per cridar-vos l'atenció sobre l'incompliment del contracte. 

• Canvi de llànties no autoritzat/buidatge del dipòsit de combustible: El nostres vehicles poden estar equipats amb un sistema 

d'alarma per detectar qualsevol canvi de llànties no autoritzat o el buidatge del dipòsit de combustible. S'envia una 

notificació automàtica a través d'aquesta alerta. Només se us atribuiran les vostres dades mestres, contractuals, de 

comunicació i telemàtiques en cas que es detecti aquesta conducta no autoritzada. 

• Abús amb abonaments: Comparem les vostres dades antigues (si es va eliminar el vostre compte de SIXT) amb les noves 

dades (quan es crea un nou compte SIXT) per detectar qualsevol ús no autoritzat d'abonaments en fer servir els nostres 

productes digitals (SIXT Share). Amb aquesta finalitat, les vostres dades antigues s'emmagatzemaran durant sis mesos. En 

aquests context, processem les vostres dades mestres, de comunicació, contractuals i categories especials de dades 

personals (dades biomètriques). 

• Reenviament de les vostres dades a les autoritats: Podem reenviar les vostres dades mestres, de comunicació, 

contractuals, dades financeres i dades telemàtiques a les autoritats (investigació d'il·lícits) en casos de conducta il·lícita o de 

risc per a la seguretat pública. Si us plau, tingui també en compte que estem obligats per llei a portar un Registre dels 

contractes d´arrendament.  

  

Així mateix, tractem les dades mestres, les dades de contacte i les dades contractuals en el marc de les obligacions de comunicació 

enfront de les autoritats (sobre la base de l'article 25 de la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana). 

Base legal per al tractament 

Art. 6, apartat 1, primera frase, lletra c( i f) del RGPD, conjuntament amb la corresponent disposició legal. 

El nostre interès legítim per utilitzar les vostres dades personals consisteix en la protecció de la nostra propietat a través de les 

mesures esmentades per protegir la nostra companyia contra els perjudicis. També tenim un interès legítim a protegir la nostra flota de 

vehicles així com els nostres drets contractuals i extracontractuals. 

 

14. Millora dels nostres processos i oferta 

Finalitats del tractament 

Per millorar la qualitat dels nostres processos i oferta, així com per optimitzar la relació amb els nostres clients, fem una anàlisi del 

potencial, amb l'ajuda de valors de probabilitat respecte de futurs lloguers i taxes d'acceptació de les nostres ofertes, que prenen la 

forma d'avaluacions i informes, així com d'enquestes de satisfacció del client, amb la finalitat de satisfer les expectatives dels nostres 

clients quant a oferir productes i serveis d'alta qualitat. Això també ens permet definir objectius de facturació per vendes per a la nostra 

empresa, optimitzar la planificació de la capacitat per millorar l'ús del vehicle, així com per identificar i solucionar l'origen dels errors. 

Aquests criteris inclouen, en particular, l'historial de comandes, els ingressos per vendes i les estadístiques de reclamacions. 

També processem les vostres dades mestres, de comunicació i contractuals en relació amb la nostra col·laboració amb socis 

franquiciats, de cooperació i d'agència, i amb la finalitat d'optimitzar els processos relacionats i ofertes (cf. → Reserva i lloguer de 

vehicles). 

En aquest context, processem les vostres dades mestres i contractuals. Els processaments esmentats es porten a terme amb l'ajuda 

d'un magatzem operatiu de dades. El nostre magatzem de dades conté totes les dades recopilades a l'empresa. A més, fem servir el 
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magatzem de dades per a finalitats internes, p. ex., avaluacions de negoci, estratègies de màrqueting, càlcul de preus dels nostres 

productes i control de costs. 

Els passos de processament a l'abast del magatzem de dades es fan de forma anònima o seudonimitzada. 

També processem dades d'adreces que provenen de proveïdors de serveis externs per actualitzar la nostra base de dades d'adreces i 

assegurar-nos que les dades mestres que fem servir per a la gestió de contractes siguin correctes. 

Base legal per al tractament 

L'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, punt a) del RGPD és vàlid quan el consentiment és requerit per implantar mesures destinades a 

optimitzar els processos i l'oferta. 

L'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, punt f) del RGPD. 

El nostre interès legítim a utilitzar les vostres dades personals consisteix a millorar els nostres serveis i el desenvolupament continu 

dels nostres productes. També tenim un interès legítim a millorar el nivell de satisfacció dels nostres clients. 

 

15. Campanya Recomaneu un amic 

15.1. Dades personals del Recomanador 

Finalitats del tractament de dades 

Amb el programa “Recomaneu un amic”, els clients registrats de SIXT ("Recomanador") poden recomanar fàcilment els serveis de 

SIXT als seus amics i parents ("Amic"). Amb aquesta finalitat, es facilita al Recomanador un enllaç per fer la referència que pot reenviar 

als seus amics i familiars mitjançant l'ús del seu canal preferit (p. ex., per SMS, correu electrònic, WhatsApp, Facebook Messenger). 

Tant el Recomanador com l'Amic, rebran un premi per cada Amic que s'hi registri, a través de l'enllaç de referència reenviat, i que 

després utilitzi els serveis de SIXT. 

En la mesura que participeu, com a Recomanador, en el nostre programa “Recomaneu un amic”, part de les vostres dades mestres i 

dades de comunicació (nom, cognoms, adreça de correu electrònic i la vostra adreça IP) es processaran amb la finalitat d'aplicar el 

programa, així com per a la gestió del premi i prevenció del frau. A més, cada enllaç de referència conté una identificació única (amb el 

nom i els cognoms) que ens permet determinar si l'amic amb el qual s'ha posat en contacte es registra en la nostra oferta. La 

participació en el nostre programa “Recomaneu un amic” és voluntària. Tingueu en compte que si no proporcioneu les vostres dades 

no podreu participar en el programa “Recomaneu un amic”.  

Base jurídica del tractament 

Art. 6 (1), apartat 1, punt b) del RGPD per al processament de dades amb la finalitat d'implementar el programa Recomaneu un amic i 

el compliment de les respectives obligacions contractuals, inclòs el dret de participació, processament tècnic del programa, adjudicació 

del premi. 

Destinataris de les vostres dades 

Per a les finalitats descrites anteriorment, utilitzem proveïdors de serveis de tecnologies de la informació, així com proveïdors de 

programes de fidelització o de bonificació a clients quan això sigui necessari per a la tramitació tècnica del programa Recomaneu un 

amic. Tindran accés a les següents dades: Nom, cognoms, adreça de correu electrònic i adreça IP del recomanador. 

15.2. Dades personals de l'Amic 

 Finalitats del tractament de dades  

Les recomanacions enviades pel Recomanador a amics, familiars o coneguts contenen un enllaç de referència que permet al 

destinatari respectiu ("Amic") registrar-se en la nostra oferta. Només rebem les vostres dades personals com a Amic quan, com a 

destinatari d'una referència, feu clic en l'enllaç de referència. Com a part del programa “Recomaneu un amic”, només proporcionem al 

Recomanador un enllaç de referència que, des d'un punt de vista tècnic, ens permet processar el registre d'un Amic i assignar-lo al 

Recomanador per proporcionar tant al Recomanador com a l'Amic el premi corresponent a una referència d'èxit. És responsabilitat del 

Recomanador a qui envia l'enllaç de referència per recomanar una persona. En cas que ignoreu la recomanació no fent clic en l'enllaç 

de referència, ni SIXT ni cap altre possible proveïdor de serveis involucrat com a part del programa “Recomaneu un amic” rebrà ni 

processarà les vostres dades personals. 
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Cada enllaç de referència conté una identificació única del Recomanador (inclosos el nom i els cognoms) que ens permet assignar el 

registre, en qualitat d'Amic, al Recomanador. En cas que feu clic, com a destinatari d'una referència, en l'enllaç de referència, 

recopilarem i processarem aquesta informació per determinar si el registre respon a una recomanació, així com per gestionar el premi. 

Només podem assignar explícitament aquesta informació a la vostra persona si us registreu com a client en la nostra oferta i, en aquest 

context, proporcioneu les vostres dades mestres. El processament de les dades recopilades com a part del programa “Recomaneu un 

amic” es portarà a terme exclusivament amb la finalitat de garantir el vostre premi i el del Recomanador i per permetre que us pugueu 

registrar en l'oferta corresponent de SIXT. 

Base legal del tractament 

Art. 6 (1), apartat 1, punt b) del RGPD per al processament de dades amb la finalitat de proporcionar el premi com a part del registre i 

la configuració del vostre compte. 

Art. 6 (1), apartat 1, punt f) del RGPD per al processament de dades amb la finalitat d'implementar el programa “Recomaneu un amic”, 

en particular l'assignació de la referència al Recomanador per proporcionar-vos el premi. 

El nostre interès legítim en l'ús de les vostres dades personals amb la finalitat d'implementar el programa “Recomaneu un amic” 

consisteix en el nostre desig de garantir el maneig efectiu i de fàcil ús del programa, en particular, l'anotació adequada del registre d'un 

amic per proporcionar tant a l'Amic com al Recomanador el premi, així com per complir amb les respectives obligacions contractuals 

davant el Recomanador. 

Destinataris de les vostres dades 

Per a les finalitats descrites anteriorment, utilitzem proveïdors de serveis de tecnologies de la informació, així com proveïdors de 

programes de fidelització o de bonificació a clients quan això sigui obligatori per al processament tècnic del programa “Recomaneu un 

amic”. Obtenen accés a les següents dades: nom, cognoms i adreça de correu electrònic de l'amic. 

 

16. Servei al client 

Finalitats del tractament de dades 

Podeu contactar amb el nostre Servei d'atenció al client per telèfon, correu electrònic, xat i correu clàssic. En funció del motiu de la 

vostra sol·licitud, podem processar dades mestres, dades de comunicació o dades contractuals en aquest context.  

Per al nostre servei de xat, emmagatzemem historials de missatges fins a 90 dies. Podeu decidir en qualsevol moment quines dades 

personals us agradaria proporcionar durant el xat. Per prestar el servei, utilitzem una solució de veu i xat proporcionada per Amazon 

Web Services, Inc. i els seus afiliats (col·lectivament "AWS"). Podeu trobar més informació sobre les operacions d'AWS en línia a 

https://aws.amazon.com/privacy/. 

Per solucionar un problema tècnic amb un vehicle connectat, també podeu comunicar-vos amb el nostre Servei d'atenció al client. El 

Servei d'atenció al client pot desbloquejar o bloquejar un vehicle de forma remota després de verificar una sèrie de paràmetres de 

seguretat. Per tant, se us poden sol·licitar determinats paràmetres per identificar-lo (per exemple, nombre de llicència de conduir, data 

de naixement, PIN autogenerat i la ubicació que proporcioneu). La ubicació es pot comparar amb dades d'ubicació GPS del vehicle. En 

aquest context, processem les vostres dades mestres, dades contractuals, dades de comunicació, dades telemàtiques i dades 

d'ubicació. 

Base legal per al tractament 

Art. 6 (1), apartat 1, punt b) del RGPD. 

 

17.  Esdeveniments i donacions 

Finalitats del tractament 

Organitzem una varietat d'esdeveniments diferents per promoure les relacions amb els clients i la seva lleialtat. També organitzem una 

sèrie d'actes solidaris, com a sol·licituds de donacions. Processem les vostres dades mestres i dades de comunicació per a les 

finalitats abans esmentades. 

Base legal del tractament 

Article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD. 
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El nostre interès legítim en l'ús de les vostres dades personals per a l'atenció al client, la fidelització del client i finalitats benèfiques es 

basa en el nostre desig d'oferir, d'una banda, els millors serveis possibles i augmentar de manera sostenible la satisfacció del client, i, 

de l'altra, complir amb les nostres responsabilitats socials a les quals estem obligats en qualitat de gran empresa.  

 

18. Registres d'accessos 

Finalitats del tractament 

Quan accediu als nostres llocs web, processem les dades que transmet el vostre navegador per permetre-us visitar els nostres llocs 

web. Aquest és un procés tècnicament necessari en què es transmeten dades (com adreça IP, data i hora de sol·licitud, sistema 

operatiu, tipus de navegador, incloent-hi l'idioma i la versió). Les dades s'utilitzen per garantir l'estabilitat i la seguretat, és a dir, per 

controlar la capacitat del servidor, per trobar i eliminar errors i per defensar-se i analitzar atacs o incidents de seguretat. Amb aquesta 

finalitat, les dades es processen durant un període de temps limitat en els denominats protocols o arxius de registre i s'eliminen o 

anonimitzen després de l'anàlisi. En el cas de l'anominització, les dades es modifiquen de tal manera que la informació relativa a les 

persones identificades o identificables ja no pot atribuir-se a una persona o només pot atribuir-se a una persona amb una inversió 

desproporcionada quant a temps, costs i mà d'obra. 

Base legal del tractament 

Article 6 (1), apartat 1, lletra f) del RGPD.  

El nostre interès legítim per processar la vostra informació personal o informació que permetrà identificar-vos personalment, com 

s'acaba d'esmentar, consisteix a garantir l'estabilitat i seguretat del nostres llocs web. 

 

19. Galetes i App-Tracking 

Finalitats del tractament 

La nostra pàgina web utilitza galetes i la nostra aplicació, eines d'anàlisi equivalents.  Les galetes són arxius de text petits que es 

copien en el vostre disc dur des d'un servidor web. Les galetes contenen informació que, posteriorment, pot llegir un servidor web dins 

del domini que ha assignat la galeta. Les galetes no poden executar cap programa ni introduir virus en el vostre ordinador. Les galetes 

que utilitzem no contenen dades personals i tampoc no estan vinculades a dades personals. Les eines de seguiment emmagatzemen 

dades sobre l'ús de l'aplicació en la mateixa aplicació o transmeten (de forma anonimitzada) avaluacions d'ús a l'operador de 

l'aplicació. 

Podeu trobar més informació sobre les galetes i sobre com desactivar-les a la Política de galetes del corresponent lloc web (accessible 

a través de l'enllaç del corresponent "cookie banner" i en l'opció del menú "Galetes" a la nostra Política de privacitat). Les eines de 

seguiment poden desactivar-se a l'aplicació (Account → Options → App Analytics). 

Base legal del tractament  

La base legal per a aquestes operacions de processament es troba en l'Article 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a) (pel que fa a galetes 

que no són necessàries per a l'operativa tècnica de la pàgina web/aplicació) i lletra f) del RGPD (pel que fa a galetes que són 

necessàries per a l'operativa tècnica de la pàgina web/aplicació), si s'efectuen operacions personals de processament. El nostre interès 

legítim en el processament de les vostres dades personals a través dels nostres llocs web i la nostra aplicació es basa en el desig 

d'optimitzar la nostra oferta d'Internet i, d'aquesta manera, oferir als nostres clients els millors serveis possibles i augmentar de manera 

sostenible la satisfacció del client. 

 

E: Transferències a tercers països 

 

Si utilitza els nostres serveis per reservar vehicles que es llogaran en un tercer país, transmetem les vostres dades personals i les dades de 

qualsevol conductor addicional als nostres socis comercials en aquest tercer país. Això també s'aplica si utilitza programes de 

fidelització/bonificació de tercers països. En cas de danys i/o accidents patits en un tercer país, podem enviar les vostres dades personals i 

les dades de qualsevol conductor addicional a les autoritats competents i a les companyies d'assegurances en aquest tercer país. 

La transferència a un tercer país es fa en funció d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea. En absència d'una decisió d'adequació de 

la Comissió Europea en el tercer país corresponent, la transferència a un tercer país es farà subjecta a garanties adequades, d'acord amb 

l'art. 46, apartat 2 del RGPD. Podeu sol·licitar còpies d'aquestes garanties a SIXT en l'adreça que s'ha proporcionat amb anterioritat (vegeu 
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→ Responsable del tractament, dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades). Tercers països són tots els països fora de l'Espai 

Econòmic Europeu. Tots els països de la Unió Europea pertanyen a l'Espai Econòmic Europeu, així com els països del denominat Espai 

Europeu de Lliure Comerç. Aquests països són Noruega, Islàndia i Liechtenstein. 

 

F: Categories de destinataris de les vostres dades  

De vegades, recorrem als serveis de proveïdors de serveis externs i d'empreses pertanyents al Grup SIXT per complir amb les nostres 

obligacions contractuals i legals, així com per satisfer els nostres interessos legítims. 

També podem transferir les vostres dades personals a altres destinataris, com autoritats públiques, p. ex., per complir amb les nostres 

obligacions legals de comunicació a forces de seguretat, autoritats fiscals o autoritats judicials; a institucions de crèdit, per exemple, per 

gestionar pagaments; a experts, per exemple, per trametre reclamacions; a advocats o per defensar i interposar reclamacions legals; a 

companyies asseguradores, per exemple, per trametre sinistres. 

 

G: Durada de l'emmagatzematge 

Emmagatzemem les vostres dades personals fins que ja no són necessàries en relació amb la finalitat per a la qual es van recopilar o 

processar (vegeu → Finalitat del tractament a SIXT). El seu compte a SIXT s'eliminarà si no l'utilitzeu per llogar un vehicle a SIXT durant sis 

anys. Aquestes eliminacions de comptes es fan un cop l'any. 

Quan SIXT està obligada per llei a desar les dades personals, aquest emmagatzemament es fa durant el temps exigit legalment. Això inclou 

terminis legals de prescripció. En el cas de la documentació comercial, en què s'inclouen els llibres de comerç mercantils i documents 

comptables (com les factures), el període d'emmagatzematge pot oscil·lar entre els 6 anys (Art. 30 del Codi de Comerç) i 10 anys en relació 

amb la compensació de bases imposables. Durant aquest temps, les vostres dades podrien quedar subjectes a accés restringit respecte de 

les operacions quotidianes si el processament no té cap altra finalitat. La base legal per aquest emmagatzemament és l'Art. 6 (1), paràgraf 1, 

punt c) del RGPD d'acord amb el respectiu termini establert legalment. 

 

H: Presa de decisions automatitzada 

El tractament de dades abans esmentat no inclou cap presa de decisions automatitzada d'acord amb l'art. 22 del RGPD. 

 

I: Elaboració de perfils. 

De vegades, tractem les vostres dades de forma automatitzada amb l'objectiu d'avaluar determinats aspectes personals (elaboració de 

perfils). Utilitzem l'elaboració de perfils en els següents casos: 

• Avaluem les dades mitjançant allò que es coneix com funcionalitats del vehicle connectat perquè puguem mantenir, tenir 

cura i organitzar la nostra flota de vehicles. Aquestes mesures també estan destinades a protegir-vos (consulteu la secció D, 

n. 5). 

• Fem anàlisis de potencial per millorar la qualitat dels nostres processos i ofertes i optimitzar la relació amb els nostres 

clients. Amb aquesta finalitat, els nostres clients s'agrupen d'acord amb certs criteris, com l'historial de comandes, els 

ingressos per vendes i les estadístiques de reclamacions (vegeu la secció D, n. 12). 

• Implementem diferents mesures per poder brindar-vos informació i consells específics sobre els productes. Això possibilita 

la realització d'activitats publicitàries adequades, inclosos estudis de mercat i enquestes (consulteu la secció D, n. 7). 

 

J: Drets dels afectats 

1. Dret d'accés de l'interessat, Art. 15 del RGPD 

A intervals raonables, teniu dret a obtenir informació sobre les vostres dades personals emmagatzemades. Aquesta informació es 

refereix a saber si SIXT ha emmagatzemat o no les vostres dades personals, a saber les categories de dades en qüestió i la finalitat del 

tractament. Si ho sol·liciteu, SIXT us lliurarà una còpia de les dades objecte de tractament. 
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2. Dret de rectificació, Art. 16 del RGPD 

 A més, teniu dret a rebre de SIXT la rectificació pel que fa a dades errònies o inexactes que us afecten, així com que es completin les 

dades que figuren de forma incompleta. 

3. Dret de supressió, Art. 17 del RGPD 

Així mateix, si ho sol·liciteu, SIXT haurà de suprimir les vostres dades personals. Estem obligats a la supressió de les vostres dades 

personals en determinats supòsits, com quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recopilar o tractar, quan 

hàgiu revocat el consentiment en què es basi un tractament de dades o quan el tractament de les dades fos il·lícit, sempre que la 

normativa aplicable permeti la supresió. 

4. Dret a la limitació del tractament, Art. 18 del RGPD 

En determinades circumstàncies, teniu dret a la limitació del tractament de les vostres dades personals. Això inclou circumstàncies en 

les quals qüestioneu l'exactitud de les vostres dades personals, cas en el qual hem de verificar aquesta inexactitud. En aquests casos, 

ens hem d'abstenir de continuar tractant les vostres dades, tret de l'emmagatzemament, fins que s'hagi aclarit la qüestió de l'exactitud. 

5. Dret a la portabilitat, Art. 20 del RGPD 

En cas que desitgeu canviar a una altra empresa de lloguer de vehicles, teniu dret a sol·licitar-nos que us lliurem personalment o a un 

tercer que trieu les dades quan hàgiu facilitat, en funció del vostre consentiment o a una relació contractual existent, en un format de 

lectura mecànica. 

6. Dret d'oposició, Art. 21 del RGPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dret a revocar el consentiment, Art. 7 (3) del RGPD 

Si el tractament de les dades per part de SIXT es basa en el vostre consentiment, teniu dret a revocar-lo en qualsevol moment. La 

revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat des que aquest es va atorgar fins al moment de la revocació. 

8. Informació de contacte per exercir els drets dels afectats  

a) Dret d'oposició en uns certs casos. 

Si el tractament de les seves dades per part de SIXT és necessari per a fer una tasca en interès públic o en l'exercici 
de poders públics conferits al responsable del tractament. (Art. 6 (1) paràgraf 1, punt e) RGPD) o es basa en l'interès 
legítim de SIXT (Art. 6 (1) paràgraf 1 punt f) RGPD), llavors té el dret d'oposar-se al tractament de les seves dades en 
qualsevol moment, sobre la base de la seva concreta situació. Això també aplica a l'elaboració de perfils basada en 
aquesta norma segons es defineix en l'Art. 4 no. 4 del RGPD, la qual cosa realitzem per al que es denominen 
funcionalitats connectades del vehicle, per a millorar els nostres processos i oferta de serveis o amb finalitats 
publicitàries. En aquest cas finalitzarem el tractament, excepte si exposéssim motius legítims suficients per a 
continuar amb el tractament que prevalguessin sobre els motius per a finalitzar el tractament. 

 

b) Dret d'oposició enfront del tractament de dades amb finalitats de màrqueting directe (segons es defineix en la 
secció D, núm. 7 d'aquesta Política de Privacitat) 

En casos individuals processem les seves dades personals amb finalitats de màrqueting directe. Vostè té el dret 
d'oposar-se al fet que les seves dades personals siguin processats amb finalitats d'aquestes accions de màrqueting 
directe; això també aplica a l'elaboració de perfils si això està associat amb aquest màrqueting directe. 

Si vostè s'oposa al fet que les seves dades siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe no tornarem a 
tractar les seves dades amb aquesta finalitat. 

Pot exercir el seu dret d'oposició sense necessitat d'observar cap formalitat o format especifico en l'adreça: 

Sixt Rent a Car, S.L.O., Canal de Sant Jordi, 29, local 2, Polígono Industrial Són Oms, 07610, Palma (Illes 
Balears) 

o remetent un correu electrònic a: dataprotection@sixt.com  
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Si desitgeu exercir els vostres drets com a interessat, adreceu aquestes sol·licituds a l'adreça de correu electrònic: 

dataprotection@sixt.com 

9. Dret a interposar una reclamació, Art. 77 del RGPD. 

Teniu dret a presentar una reclamació davant una autoritat supervisora (art. 77 del RGPD). Podeu exercir aquest dret davant l'Autoritat 

supervisora de l'Estat membre en què resideix, on està el seu lloc de feina o del lloc on s'ha comès la presumpta infracció. A Espanya 

l'autoritat supervisora competent és: 

Agència Espanyola de Protecció de Dades 

C/ Jorge Juan, 6 

28001 – Madrid 

 

Informació general 

Ens reservem el dret de modificar i adaptar aquesta Política de privacitat amb efectes cap al futur. 

 

Versió actual: agost de 2022 

 

 

 


