INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES I
ELS DRETS I UTILITZACIÓ D’IMATGES
El centre organitzador de l’activitat per la qual esteu formalitzant la inscripció us informa
que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet gestionar un fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre
audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació
Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés.
El centre organitzador de l’activitat disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del
programa.

TRACTAMENT DE DADES:


Responsable del tractament: El centre organitzador de l’activitat.



Finalitat del tractament i període de conservació: La finalitat de la creació,
existència, manteniment i ús del fitxer és el tractament de la informació i les
dades amb la finalitat de realitzar les activitats organitzades, mantenir-vos
informats i donar compliment les finalitats de l’entitat. Les dades es conservaran
fins que revoqueu el consentiment que s’atorga amb aquest document.



Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat amb aquest document,
relació contractual i obligació legal.



Destinataris de la informació: Els destinataris de la informació i de les dades
són totes les àrees, entitats federatives i col·laboradores del centre organitzador
de l’activitat que siguin necessàries per al compliment de les finalitats
expressades al paràgraf anterior, els estaments oficials als quals estem obligats
a cedir les dades, així com els centres sanitaris corresponents en cas d’urgència.



Exercici de drets: Teniu dret a accedir al contingut de les dades personals, a
rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a que les
tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, a no
sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o
parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document
dirigint-vos a nosaltres per escrit al entre organitzador de l’actovotat o
presencialment, facilitant-vos el tràmit adequat a la vostra pretensió.



Conseqüències de la negativa a atorgar consentiment: La negativa a facilitar
les dades sol·licitades, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens
vinculen amb vosaltres i poden condicionar la participació a les activitats.



Dret a reclamar: L’organisme competent per resoldre els conflictes derivats de
la signatura d’aquest document és l’Autoritat de Control de Protecció de Dades
Espanyola.



Informació: No s’utilitzen processos automatitzats de creació de perfils.

DRETS i UTILITZACIÓ D’IMATGE
El centre organitzador de l’activitat, en el desenvolupament dels seus serveis i activitats
pot realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual als participants i podrà, amb
les finalitats esmentades, publicar-les en els seus mitjans propis, com ara, pàgines web,
perfils de xarxes social, revistes, altres publicacions, catàlegs comercials de difusió
d’activitats o cedir-los a entitats federatives, col•laboradores o d’informació general
(mitjans de comunicació).

