
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
Informació bàsica sobre protecció de dades 

 

Responsable del tractament 

Associació de Veïns de Peramàs-Esmandies 

Nº     186 registre d’entitats municipal. 

Nº  4144 registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. 

Ronda O’Donnell, 94   08302  Mataró 

Tel. 93 757 88 57 /  660 377 055 

avperamas@confavc.cat       www.peramas-esmandies.cat 

Finalitat principal del tractament 

Les dades obtingudes per l’entitat tindran per finalitat: 

- Informar dels tallers i monogràfics que es duen a terme a la seu de l’Associació 

- Informar de les xerrades que s’organitzen 

- Informar dels concerts i altres activitats 

- Informar de les Festes del Barri 

- Convocar les Assemblees de l’Associació 

- Complir les obligacions legalment establertes 

Responsable del 
tractament 

AVV Peramàs Esmandies 
 

Finalitat principal del 
tractament 

La finalitat de l’obtenció de les dades és per a la realització dels tallers 
o com a membres de l’associació 
Gestionar la informació dels socis 
Gestionar la informació dels usuaris dels tallers 
Informar de les activitats que realitza l’entitat  

Bases legitimadores Consentiment 
Interès legítim 
Compliment d’obligacions legals 

Destinatari principal L’Associació de veïns 
No es preveu fer sessió de les dades a tercers 

Drets Entre d’altres:  els drets d’accés, rectificació, supressió (oblit), 
cancel·lació, oposició, portabilitat de les seves dades i la resta de 
drets legalment reconeguts 

Procedència Facilitades pels socis i/o usuaris de les activitats que organitza 
l’Associació 

Informació addicional  Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció 
de dades a la nostra web: www.peramas-esmandies.cat/ avís 
legal/política de privacitat o demanar còlia a l’entitat. 

mailto:avperamas@confavc.cat
http://www.peramas-esmandies.cat/
http://www.peramas-esmandies.cat/


 

Dades que tracta 

Les dades que tracta l’Associació són: 

- Dades personals identificatives (nom, cognoms, adreça, telèfon, codi postal, correu 

electrònic) 

- Dades del número de compte bancari (socis) 

Bases legisladores  

La legitimació de l’Associació a tractar aquestes dades és el consentiment proporcionat pels 

socis i/o usuaris a l’inscriure’s a l’entitat i/o a les seves activitats o tallers. 

Destinatari principal 

El destinatari de les dades obtingudes és la pròpia Associació que les utilitzarà per a les 

finalitats anteriorment citades.  

Les dades dels socis seran utilitzades mentre estiguin en actiu. Un cop deixin l’Associació 

passaran a l’arxiu de baixes. 

Les dades dels usuaris dels tallers i/o activitats s’utilitzaren mentre en facin ús. Un cop estiguin 

de baixa passaran a l’arxiu corresponent de baixes. 

No es cediran mai a tercers. 

Drets  

- A accedir a les dades personals i a conèixer si l’Associació està tractant o no les seves 

dades personals. En cas afirmatiu l’Associació ha de proporcionar la informació relativa 

a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible 

exercici dels drets que li corresponguin. 

- A revocar els consentiments atorgats. 

- A obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a 

completar les dades errònies. 

- A sol·licitar la supressió de les dades un cop ja no s’hagin d’utilitzar per a la finalitat per 

a la que es van obtenir. 

- A oposar-se a que les seves dades siguin no siguin tractades o que es cessi en el seu 

tractament de les dades facilitades. 

- De la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una 

finalitat correcta. 

- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades en format estructurat, d’ús comú i de 

lectura mecànica, que es podrà transmetre a una altra persona. 

- Reclamar a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades i/o a l’Agencia Española de 

Protección de datos. 

 

 



 

Procedència de les dades 

Les dades s’obtindran mitjançant els formularis que té establerts l’Associació quan es fa la 

inscripció a una activitat/taller o com a soci/a. 

Com protegim les seves dades 

Les dades es tracten amb total confidencialitat i es guarden a l’entitat en un arxiu amb codi 

d’accés. S’adopten totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir-ne la 

seguretat i evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat. 

Canvis en la política de privacitat 

L’Associació es reserva el dret a canviar la seva política de privacitat per adaptar-la a la 

normativa vigent en cada moment. 

En aquest cas anunciarà mitjançant la seva pàgina web els canvis duts a terme. 

 

Última actualització novembre 2018 

 


