PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES
En virtut de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el
seu reglament de desenvolupament i el Reglament europeu en matèria de protecció de dades 2016/679, de 27 d'abril li
informem que les dades personals que siguin facilitats en aquest formulari d'inscripció i posteriorment en la seva condició
de soci, seran incorporats i tractats en els fitxers del prestador de serveis, degudament identificat en l'inici d'aquest
document.
Així mateix, informem que tots els camps marcats amb * son d'emplenament obligat, i de no ser facilitats el centre
esportiu podrà desestimar la seva inscripció.
La nostra política de privadesa és la següent:
Responsable del

-

Tractament

- Identitat: Associació Club Lleuresport - CIF: G-60320132
- Dir. Postal: C/ Blesa, núm. 27, 08004, de Barcelona, Espanya
- Telèfon: 935.343.306
- Contacte elect.: lopd@lleuresport.cat
Contacte: lopd@lleuresport.cat

Delegat de Protecció
de Dades
Empreses del Grup

Finalitats del
tratament

Legitimació

Centres Cívics

Centres Esportius

-

Pere Quart

-

Can Ricart

-

Can Verdaguer

-

Colom

-

Navas

-

Espai de Mar

-

La Sagrera

-

Josep M. Trias i Peix

Lleureducat

Empreneduría

SINÈRGICS

- Can Deu
Les
finalitats
del
tractament
de
les
seves
dades
són:
- Gestió de la relació contractual que ens uneix com a client/a-empresa i/o
- Enviament de publicitat i prospecció comercial per qualsevol mitjà, fins i tot electrònic i/o
- Realitzar publicitat i prospecció comercial per qualsevol mitjà, fins i tot electrònic amb la
seva
imatge
i/o
Enviament
de
la
newsletter
als
qui
se
subscriguin
i/p
Realitzar
estudis
estadístics
i/o
- Gestionar qualsevol consulta, dubte, comentari o encàrrec comunicat a l'entitat i/o
- Permetre a l'entitat realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients/as relacionades amb
la
qualitat
dels
béns
i
serveis
subministrats
per
l'associació
i/o
- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició realitzada per l'interessat/a a
través de qualsevol via de contacte posada a la seva disposició.
Evitar
l'abús
i
el
frau.
- Control i seguretat del recinte, els béns patrimonials i les persones assistents.
L'empresa no realitza decisions individuals automatitzades o elabora perfils amb les seves
dades que li afecti jurídicament o li afecti significativament de manera similar
La base jurídica del tractament de les seves dades és, segons el cas:
La
relació
contractual
client/a-empresa
i/o
- El seu consentiment. En cas que vostè no atorgui el seu consentiment o, de fer-ho, ho retiri
posteriorment no condicionarà la vigència i/o execució del contracte entre nosaltres.
- L'interès legítim de l'entitat a realitzar estadístiques (dades anonimizados) i realitzar
enquestes de satisfacció al client/a en honor de la millora en la presa de decisions en la
mateixa, així com evitar l'abús i el frau. També a mantenir, gestionar i controlar la seguretat
en el recinte, els seus béns patrimonials i les persones allí assistents.
- El deure complir amb una obligació legal aplicable a l'entitat (doncs, per exemple, en
determinats casos podem tenir un deure conservació de les seves dades, degudament
bloquejats, en honor de poder contestar davant un eventual requeriment d'una autoritat de
control
o
judicial
competent)

En els diferents formularis de contacte, vostè podrà veure que alguns de les dades es troben
marcats amb un () doncs, en aquests casos, són d'obligat emplenament en ser essencials per
poder portar a terme allò pel que se sol·liciten les seves dades. Per tant, de no subministrarlos, no podrà fer-se. Per exemple, si vostè contacta amb nosaltres a través de la pàgina web,
un de les dades obligatòries que haurà de subministrar-nos serà un mitjà de contacte doncs,
en cas contrari, no podrem tramitar i/o contestar a la seva comunicació.
Destinataris o
categoríes de
destinataris

Transferencies
internacionals de
Dades
Plaç de Conservació
de les dades

DRETS

Exercici del dret

LEI

APLICABLE,

Els destinataris o categories de destinataris de les seves dades són, segons el cas:
Associació
Club
Lleuresport.
- Proveïdors de serveis que, mitjançant un contracte com a encarregats del tractament,
ens presten un o diversos serveis per poder complir amb les finalitats per les quals es
van
recollir
les
seves
dades.
Altres
tercers
que,
vostè
expressament,
els
autoritzi.
- Quan escaigui, administracions públiques i/o Judicials.
L'empresa no preveu realitzar transferències internacionals de dades excepte aquelles que
vostè autoritzi que, en aquest cas, estaran emparades en la Decisió d'Execució 2016/1250,
de 12 de juliol de la Comissió Europea i en el “Privacy Shield”.
-

Les dades es conservaran el temps estrictament necessari per donar compliment a la finalitat
o finalitats pels quals es van recollir (en principi, excepte els tractaments que vostè ha
consentit, fins que finalitzi la nostra relació contractual), tret que vostè retiri el seu
consentiment abans o exerceixi algun dels drets que la normativa en matèria de protecció
de dades reconeix com podrien ser el dret a supressió de les dades o el d'oposició.
En tot cas, mai se superaran els límits temporals legalment establerts.
Vostè
té
dret
a:
- Drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de
les
dades.
- Dret a retirar el seu consentiment per a una, alguna o tots els tractaments a qualsevol
moment, sense que això afecti al lícit tractament basat en el consentiment previ a la
seva
retirada.
- Dret a acudir a l'autoritat de control en cas que la companyia no compleixi amb la
legalitat o no li permeti exercir els seus drets (www.agpd.es).
Dret
d'oposició
Té el dret a oposar-se al processament de les dades personals que li concerneixen a qualsevol
moment i per raons que es derivin de la seva situació particular, de conformitat amb l'art. 6,
par. 1, lletra i) del RGPD (processament de dades d'interès públic) o l'art. 6, par. 1, lletra f)
del RGPD (processament de dades basat en la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel
responsable), inclosa l'elaboració de perfils. Si s'oposa al tractament de les seves dades per
a les finalitats esmentades anteriorment, les seves dades de caràcter personal se sotmetran
a processament solament si podem acreditar motius que justifiquin el processament i que
prevalguin enfront dels seus interessos, els seus drets i les seves llibertats, o bé si el
processament de dades té com a fi fer valer, exercir o defensar títols legals.
En tot cas, si l'oposició té com a objecte el màrqueting directe, tindrà el dret a oposar-se a
qualsevol moment, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada
amb el citat màrqueting. En aquest cas, les seves dades deixaran de ser tractats per a
aquestes finalitats.
Podrà exercir els anteriors drets o bé de forma presencial o per escrit a l'adreça: C/ Blesa,
núm. 27, 08004, de Barcelona, Espanya o bé mitjançant correu electrònic en el mail:
lopd@lleuresport.cat.
En tots dos casos l'interessat/a deurà adjuntar una fotocòpia del seu DNI.
-

JURISDICCIÓ,

RECLAMACIONS

I

ARBITRATGE

Llei Aplicable: Totes les relacions existents entre CLUB LLEURESPORT i l'usuari, es regiran per la Llei catalana i, quan
correspongui, a l'espanyola. En cas d'existència de conflicte de normes, serà aplicable la Llei Civil Comuna, a la qual les parts
voluntàriament
se
sotmeten.

Jurisdicció: Si escau, l'existència d'un litigi judicial haurà de resoldre's davant els Jutjats i Tribunals espanyols, als quals se
sotmeten expressament CLUB LLEURESPORT i l'usuari en acceptar les presents Condicions Generals; i conforme a la
distribució
de
competències
territorials
vigents
a
cada
moment.
Reclamacions: Les reclamacions dirigides a CLUB LLEURESPORT hauran de dur-se a terme a la següent adreça electrònica:
opensurfbcn@lleuresport.cat

