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Treballa amb 
nosaltres (enviar 
currículum) 

 

La informació que ens faciliteu quan ens envieu el 

vostre currículum inclosos el tractament, nom, 

dades de contacte, data de naixement, els llocs de 

treball desitjats, tipus de feina, habilitats, 

experiència, nacionalitat, departaments preferits, 

disponibilitat i on es va assabentar de nosaltres 

En relació a la informació que heu facilitat en les oportunitats 
de contractació, el processament de la vostra informació per 
a una oferta de treball amb les marques de The Bicester 
Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i d'altres 
centres que són membres de The Bicester Village Shopping 
CollectionTM; la informació facilitada quan envieu el 
currículum només s'utilitzarà per a la selecció de personal 

 

Contacteu amb 
nosaltres 

Si us poseu en contacte amb nosaltres podem 
mantenir un registre d'aquesta correspondència i 
la informació que ens faciliteu 

Si us poseu en contacte amb nosaltres, només farem servir 
la vostra informació en relació amb qualsevol 
correspondència posterior amb vós 

Targetes de regal La informació que faciliteu quan sol·liciteu una 
targeta de regal que inclou el tractament, nom i 
informació de contacte. Si us voleu registrar amb 
nosaltres per tal de rebre actualitzacions 
relacionades amb ofertes, promocions i actes 
centres de The Bicester Village Shopping 
CollectionTM, heu de donar el vostre consentiment 
per tal que ens puguem posar en contacte amb 
vós per correu electrònic, correu postal i a través 
de qualsevol altre mitjà de contacte que hàgiu 
escollit facilitar-nos 

Us facilitem els serveis de targetes de regal; d'altra banda, si 
us registreu, o ja us heu registrat amb nosaltres, prendrem 
nota que heu adquirit una targeta de regal amb la finalitat de 
comprendre millor els serveis que us podem oferir. 
 
I amb el vostre consentiment:  

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat, 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes d'interès de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i d'altres 

centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o dels punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu, o dels que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclòs correu electrònic 
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comercial); 

•  

• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

amb l'objectiu que us informin dels béns, serveis, 

promocions, ofertes i propers actes que considerem que 

poden ser del vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant amb aquest fi, o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 

• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 

Programa de 
fidelització i 
recompensa per al 
soci 

La informació que faciliteu a la tercera part 
corresponent al registrar-vos pels seus serveis, 
inclosos el tractament, nom i dades de contacte. Si 
us voleu registrar amb nosaltres per tal de rebre 
actualitzacions relacionades amb ofertes, 
promocions i actes en els nostres centres, heu de 
donar el vostre consentiment per tal que ens 
puguem posar en contacte amb vós per correu 
electrònic, correu postal i a través de qualsevol 
altre mitjà de contacte que hàgiu escollit facilitar-
nos 

Us facilitem el Programa de fidelització i recompensa per al 
soci; d'altra banda, si us registreu o ja us heu registrat amb 
nosaltres prendrem nota que heu fet servir el Programa de 
fidelització i recompensa per al soci i les dades relacionades 
amb aquesta transacció concreta per tal de comprendre 
millor els serveis que us podem oferir. 
 
I amb el vostre consentiment: 

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat, 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes rellevants per a The 

Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i 

d'altres centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o els punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu o que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclosos servidors de llistes 

de correu); 
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• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

de manera que us informi dels béns, serveis, promocions, 

ofertes i propers actes que considerem que poden ser del 

vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant per a tal fi o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 

• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 

Registre en línia 

 

La informació que ens faciliteu al registrar-vos en 
el nostre programa d'afiliació inclosos el 
tractament, nom, dades de contacte i, en alguns 
casos, l'idioma preferit. Per tal de completar 
correctament un formulari d'inscripció, ens heu de 
donar el vostre consentiment per poder-nos posar 
en contacte amb vós per correu electrònic, correu 
postal i a través de qualsevol altre mitjà de 
contacte que hàgiu escollit facilitar-nos. També 
recopilem informació relacionada amb un servei 
particular que hàgiu fet servir, incloses les 
entrades de Competència i Promoció 

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat, 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes rellevants de The 

Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i 

d'altres centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o dels punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu, o dels que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclòs correu electrònic 

comercial); 

• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

amb l'objectiu que us informin dels béns, serveis, 

promocions, ofertes i propers actes que considerem que 

poden ser del vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant amb aquest fi, o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 

• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 

• de tant en tant podem compartir informació amb tercers, 
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acuradament seleccionats, de forma general i anònima 

Serveis de 
transport en línia 

services 

La informació que faciliteu quan compreu aquests 
serveis, inclosos el tractament, nom, dades de 
contacte i les dades del servei que us facilitarem. 
Si us voleu registrar amb nosaltres per tal de rebre 
actualitzacions relacionades amb ofertes, 
promocions i actes de The Bicester Village 
Shopping CollectionTM, heu de donar el vostre 
consentiment per tal que ens puguem posar en 
contacte amb vós per correu electrònic, correu 
postal i a través de qualsevol altre mitjà de 
contacte que hàgiu escollit facilitar-nos 

Us facilitem el servei de transport; d'altra banda, si us 
registreu o ja us heu registrat amb nosaltres prendrem nota 
que heu fet servir el servei de transport i les dades concretes 
relacionades amb el trajecte per tal de comprendre millor els 
serveis que us podem oferir. 
 
I amb el vostre consentiment: 

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat, 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes rellevants de The 

Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i 

d'altres centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o dels punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu, o dels que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclòs correu electrònic 

comercial); 

• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

amb l'objectiu que us informin dels béns, serveis, 

promocions, ofertes i propers actes que considerem que 

poden ser del vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant amb aquest fi, o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 

• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 
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Llocs web de 
fotos/vídeos 
compartits/fòrums/
blogs/xarxes 
socials 

La informació o imatges que proporcioneu quan 

publiqueu contingut o comentaris, o qualsevol altre 

material que envieu per publicar, en diverses 

àrees del nostre Lloc, inclosos el nostre fòrum de 

discussió, tauler d'anuncis, blogs, micro-blog, 

fòrum, galeries de fotos i vídeos i altres àrees 

interactives 

En línia amb els termes concrets de la competència o les 
condicions d'ús dels proveïdors externs de xarxes socials, 
publicats de tant en tant, i que tindreu a la vostra disposició 
en el moment de fer l'entrada o publicació; 
Si ho publiqueu directament al nostre Lloc (en la mesura que 
ens permeti el proveïdor de xarxes socials en qüestió), 
podem tornar a publicar qualsevol missatge o patrocini que 
pugueu fer de nosaltres 
 
I amb el vostre consentiment: 

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat, 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes rellevants de The 

Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i 

d'altres centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o dels punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu, o dels que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclòs correu electrònic 

comercial); 

• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

amb l'objectiu que us informin dels béns, serveis, 

promocions, ofertes i propers actes que considerem que 

poden ser del vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant amb aquest fi, o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 

• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 
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Inscripció 
presencial en el 
centre 

La informació que ens faciliteu al registrar-vos en 
el nostre programa d'afiliació inclosos el 
tractament, nom, dades de contacte i, en alguns 
casos, l'idioma preferit. Per tal de completar 
correctament un formulari d'inscripció, ens heu de 
donar el vostre consentiment per poder-nos posar 
en contacte amb vós per correu electrònic, correu 
postal i a través de qualsevol altre mitjà de 
contacte que hàgiu escollit facilitar-nos 

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat; 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes rellevants de The 

Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i 

d'altres centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o dels punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu, o dels que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclòs correu electrònic 

comercial); 

• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

amb l'objectiu que us informin dels béns, serveis, 

promocions, ofertes i propers actes que considerem que 

poden ser del vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant amb aquest fi, o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 

• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 

Quan responeu als 
nostres correus 
electrònics 

Qualsevol esmena que feu en els missatges de 

resposta als nostres correus electrònics, inclosos 

el tractament, nom, dades de contacte, canvis en 

les preferències de contacte i, en alguns casos, 

l'idioma preferit 

Ens assegurem que la informació que tenim sobre vós es 

guarda de manera acurada i actualitzada 

Enquestes/ 
Recerca 

Us podem demanar que completeu enquestes o 
que us uniu als grups de recerca o de discussió, i 
la informació que ens proporcioneu a través 
d'aquests mitjans incloses les vostres preferències 

Amb el vostre consentiment, aquestes dades s'utilitzaran per 

mesurar els nostres productes i serveis per a la millora 

contínua. Aquestes dades també es poden compartir amb els 

nostres socis de màrqueting, amb l'objectiu d'analitzar les 
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i la informació de perfil dades i millorar els nostres béns, serveis, promocions, 

ofertes i propers actes que considerem que poden ser del 

vostre interès 

Ús de les 
instal·lacions de 
Wi-Fi públiques 

La informació que faciliteu quan us registreu per 

utilitzar aquest servei, inclosos el tractament, nom i 

dades de contacte. Si us voleu registrar amb 

nosaltres per tal de rebre actualitzacions 

relacionades amb ofertes, promocions i actes en 

centres de The Bicester Village Shopping 

CollectionTM, heu de donar el vostre consentiment 

per tal que ens puguem posar en contacte amb 

vós per correu electrònic, correu postal i a través 

de qualsevol altre mitjà de contacte que hàgiu 

escollit facilitar-nos 

Us facilitem les instal·lacions de Wi-Fi públiques; d'altra 
banda, si us registreu o ja us heu registrat amb nosaltres, 
prendrem nota que heu fet servir les instal·lacions de Wi-Fi 
públiques per tal de comprendre millor els serveis que us 
podem oferir. 
 
I amb el vostre consentiment: 

• per comprendre les vostres necessitats i oferir-vos els 

serveis que hàgiu sol·licitat; 

• per oferir-vos informació sobre actes, ofertes especials, 

promocions i d'altres assumptes rellevants de The 

Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca Village i 

d'altres centres que són membres de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, o dels punts de venda presents en 

els centres que ens sol·liciteu, o dels que considerem que 

poden ser del vostre interès (inclòs correu electrònic 

comercial); 

• per compartir la vostra informació amb els nostres socis 

de màrqueting, que han estat acuradament seleccionats, 

amb l'objectiu que us informin dels béns, serveis, 

promocions, ofertes i propers actes que considerem que 

poden ser del vostre interès; 

• per investigar i analitzar i, perquè puguem posar-nos en 

contacte amb vós de tant en tant amb aquest fi, o amb el 

propòsit de dur a terme enquestes o grups de discussió; 
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• per notificar-vos canvis en els nostres serveis; 

Les vostres visites 
al nostre Lloc web 

Les dades de les vostres visites al nostre Lloc 

web, incloses les dades de trànsit, blogs i altres 

dades de comunicacions i els recursos a què 

accediu 

Si us registreu, o ja us heu registrat, amb nosaltres prendrem 
nota que heu visitat el nostre Lloc i les dades concretes 
relacionades amb la visita per tal de comprendre millor els 
serveis que us podem oferir. 

 
 


