
Tractament de dades personals 

 

 

1. Les dades personals facilitades anteriorment a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (d’ara endavant, BBVA) pel 

client/usuari, així com les derivades d'operacions efectuades a través del BBVA, s'incorporaran a fitxers de BBVA 

amb l'objectiu que aquest les pugui utilitzar per a les finalitats següents: 

a) La gestió de la relació contractual i la prestació de serveis bancaris i/o financers. 

b) El control i la valoració automatitzada o no de riscos, impagats i incidències derivades de relacions 

contractuals. 

c) L'elaboració de perfils de client amb finalitats comercials, a l'efecte d'oferir productes o serveis bancaris, 

i d'anàlisi de riscos per a operacions futures. 

d) La remissió, a través de qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació 

electrònica equivalent, de qualssevol informacions sobre productes o serveis bancaris o de tercers. 

2. Aquesta sol·licitud, les dades que s'hi facin constar, així com qualsevol altra documentació o dades aportades 

relacionades amb aquesta, de la veracitat i actualització corresponent de les quals es responsabilitza el 

client/usuari, seran conservades per BBVA, per a una millor tramitació d'aquesta sol·licitud i evitar la duplicitat de 

gestions davant la possibilitat de nous plantejaments, durant un termini de sis mesos, transcorregut el qual, si 

l'operació no s'arriba a formalitzar, seran destruïdes/cancel·lades per BBVA. S'excepciona el supòsit que aquesta 

sol·licitud hagi sigut denegada per BBVA, en cas en què tant la mateixa sol·licitud com les dades que s'hi hagin fet 

constar, seran conservades per BBVA durant deu anys, en compliment de la normativa vigent. 

3. Autoritzeu BBVA per desbloquejar les dades de caràcter personal referides a operacions ja cancel·lades, 

incloent-hi les relatives a l'evolució dels pagaments d'aquestes operacions, per a la seva utilització per part de 

BBVA només a l'efecte de gestionar aquesta sol·licitud. 

4. Les simulacions efectuades per la calculadora del banc, partint de les dades incloses pel client/usuari, tenen 

mers efectes informatius, per la qual cosa no constitueixen una oferta o recomanació de BBVA per a la 

contractació del producte que s'hi indica, ni cap compromís de BBVA per a la seva concessió, ni del client/usuari 

que utilitzi el simulador per a la seva sol·licitud i/o contractació. En conseqüència, la seva emissió per part del banc 

i recepció per part del client/usuari no limita de cap manera la llibertat de contractació del banc ni del client/usuari. 

Tampoc no suposen una valoració d'una sol·licitud de finançament compromís del sol·licitant, ni compromís del 

banc de tramitar una sol·licitud de finançament, l'estudi del qual queda subjecte a l'aportació de la documentació 

que en cada moment tingui establerta el banc, ni d'autoritzar-lo en cas que es tramiti, ni de fer cap oferta de 

finançament. La informació continguda en el simulador no substitueix ni modifica la continguda en la 

documentació precontractual i contractual corresponent a una sol·licitud de finançament. En particular, BBVA 

facilitarà al client/usuari els documents establerts per la normativa aplicable. 

5. El responsable del tractament és Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb domicili social a Pl. San Nicolás, 4, 

48005 Bilbao. Podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Servei 

d'Atenció al Client, apartat de correus 1598, 28080 Madrid. O també en l'adreça electrònica 

serviciodeatencionalcliente@bbva.com 
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