
 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE L’ESBART CIUTAT COMTAL 
  
Abast de la política de protecció de dades personals 
  
L’ Esbart Ciutat Comtal (en endavant, l’Esbart) garanteix el compliment amb la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) .Aquesta política de protecció de dades 
abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se presencialment o en navegar o 
interaccionar per la pàgina WEB 
  
Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 
 

● ESBART CIUTAT COMTAL 
● CIF: G58394016 
● Seu: Miquel Bleach 32, 08014 – Barcelona 
● Contacte: 93 431 44 88   |  ecc@esbartciutatcomtal.cat 
● Representat: Laia Fuentes Moradell. Secretària. NIF:46457807S 

 
Quines Dades Personals es recullen i nalitat dels mateixos? 
  
Per fer-se soci / sòcia de l’Esbart és necessari facilitar dades referents a la identitat de la 
persona (nom i cognoms, data de naixement i DNI), així com dades de contacte (domicili, 
telèfon i adreça electrònica). També, si s’escau, cal facilitar les dades bancàries per tal de 
poder domiciliar les quotes mensuals derivades de l’associat i/o de l’activitat. 

En el cas de voler rebre només informació telemàtica referent als actes organitzats per 
l’Esbart i notícies relacionades amb l’entitat, sense que això impliqui fer-se soci / sòcia, 
l’única dada requerida és l’adreça de correu electrònic. 

Finalitat i legitimació Informació activitats  
 
Tractem les dades personals dels socis i dels no socis amb la finalitat de gestionar la 
vinculació amb la nostra entitat, la promoció de les nostres activitats el cobrament de les 
quotes, si s’escau, i per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de 
comunicacions informatives. 

L’Esbart no utilitza eines per analitzar perls, comportaments o preferències dels seus            
usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades. 
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A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades 
personals.  
 
1.- En compliment d'una relació contractual 
2.- Quan ens dona el seu consentiment. 
3.- Per interès legítim de l’Esbart per mostrar activitats, serveis, productes i iniciatives que 
puguin interessar. 
4.- Compliment d'obligacions imposades per llei. 
  
Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials 
  
Per a la publicació de fotograes o vídeos dels associats al WEB o xarxes socials, igual que 
per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, 
prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el 
cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals. 
  
El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es 
tracten estrictament per la nalitat per la qual s'ha prestat el consentiment. 
  
Dades no pertinents 
  
L’Esbart  adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, 
cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, 
de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar 
dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, 
actuals, exactes i veritables. 
  
Quant de temps conservarem les seves dades? 
  
L’Esbart guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la  per al qual van 
ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el 
document pertinent. 
 
A qui comunicarem les seves dades? 
  
L’Esbart només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos 
previstos per una llei. 
  
No es realitzaran transferències nacionals ni internacionals de les seves dades personals. 
  
En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran                
objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa              
social, per la pròpia naturalesa del servei. 
  
 



 
Mesures de seguretat 
  
L’Esbart assegura l'absoluta condencialitat i privacitat de les dades personals recollides i 
per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. 
  
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?  
 
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades 
inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin 
necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i 
oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius 
relacionats amb la teva situació particular. 

Igualment, podràs revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions i exercir 
aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ecc@esbartciutatcomtal.cat 

Per exercitar els seus drets acompanya la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o 
document similar. L’exercici dels seus drets és gratuït. 
 
Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més 
informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 


