
 
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat 

de les dades personals que hagin estat facilitades a l’Associació de Veïns i Veïnes de Montbau a 

través de qualsevol mitjà, incloent el format en paper o electrònic. 

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis 

legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'autoritat competent a cada moment. És 

per això que l’entitat es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les 

novetats legislatives que siguin vigents. 

Data de l’última actualització: Setembre 2019 

 

Informació Bàsica sobre Protecció de dades 

Persona responsable Associació de Veïns i Veïnes de Montbau (AVVM) 

Finalitat 
Incorporació en un fitxer per a gestionar i informar els socis de les 
activitats de l’associació.  

Legitimació 
Consentiment de l'interessat o per existència d'un contracte 
mercantil. 

Persones destinatàries 
No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal o 
consentiment exprés. 

Drets 

Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-s’hi i 
limitar-ne el tractament. Més informació sobre la política de 
privacitat: 
http://www.veinsmontbau.org/documents/ProteccioDades 

 

 

Informació Addicional sobre Protecció de dades 

Persona 
responsable 

Associació de Veïns i Veïnes de Montbau (AVVM) 

CIF: G-58222399 

Adreça: Carrer Roig i Solé, 31 - 08035 Barcelona  

Telèfon: 934282934 

Correu electrònic: associacioveinsmontbau@gmail.com 

Web: http://www.veinsmontbau.org 

Finalitat 

Objectiu: La informació facilitada té per objecte establir un mitjà de 
comunicació per informar els interessats de les activitats que organitza 
l’entitat per fomentar el teixit associatiu del barri.  

El tractament que es du a terme és a través d’aplicacions informàtiques 
per a la gestió de dades dels socis o bé de gestió econòmica per a 
proveïdors. Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils 
comercials. Únicament es farà una classificació en funció de la quota 
aplicada a cada soci/a. 

mailto:associacioveinsmontbau@gmail.com


 
 

En cas que les dades facilitades es volguessin utilitzar per altres fins dels 
descrits, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als 
efectes que presti el seu consentiment. 

En cas que la persona no tingui la condició de soci, les dades facilitades 
només es faran servir per donar resposta a la sol·licitud per a la finalitat 
determinada. 

Durada: Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que 
la relació entre l’AVVM i la persona interessada estigui vigent. Finalitzada 
aquesta, les dades personals no es cancel·laran, es guardaran tan sols a 
mode històric. En qualsevol moment, la persona interessada (o la seva 
representació legal) pot exercir el dret de supressió reconegut en 
aquesta política de privacitat.  

Legitimació 

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a 
l’AVVM és el consentiment exprés de la persona interessada per a 
executar la inscripció com a soci i l’execució del contracte establert amb 
els proveïdors. 

Persones 
destinatàries 

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal o consentiment 
exprés.  

Drets 

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercir els següents 
drets: 

Dret d’accés: Dret a conèixer si l’AVVM està tractant o no les seves dades 
personals. En cas afirmatiu, l’AVVM ha de proporcionar la informació 
relativa a les dades, destinataris i finalitats, així com també el possible 
exercici dels drets que li corresponguin. 

Dret de rectificació: Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació 
de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies. 

Dret de supressió: Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, 
sense dilacions, de les seves dades personals quan ho sol·liciti la persona 
afectada. 

Dret d’oposició: Dret de la persona interessada a que les seves dades no 
siguin tractades o que es cessi en el seu tractament.  

Dret de limitació: Dret de la persona interessada a que les seves dades 
siguin tractades únicament amb una finalitat concreta. 

Dret a la portabilitat: Dret de la persona interessada (o els seus 
representants legals) a rebre una còpia de les dades de l’AVVM en format 
estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i que podrà transmetre a un 
altre responsable. 

 

Com exercir-los: Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona 
interessada ha de remetre una sol·licitud escrita adreçada a l’entitat, bé 
per correu postal o bé enviant un correu electrònic. Caldrà adjuntant-hi 
una còpia del DNI o el NIE corresponent per verificar la seva identitat.  

Si la persona interessada considerés que s’han vulnerat els seus drets, 
pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de 
Datos, amb domicili al Carrer Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, (més 
informació a www.agpd.es). 

 

http://www.agpd.es/

