
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de dades?

L’entitat responsable de tractar les teves dades és el Centre de Promoció Social Francesc Palau,

amb NIF G61183216, ubicat al carrer Cadaqués 2-16, 2n, del Prat de Llobregat.

Pots contactar amb el  nostre Departament de Protecció de Dades a través de l'adreça postal

indicada o de l'adreça de correu electrònic: info@cpsfrancescpalau.cat 

Quines dades personals tractem?

Dades d’identificació: nom i cognoms, document d’identitat (passaport, NIE o DNI), data i lloc de

naixement, gènere.

Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon.

Altres  dades  necessàries  en  funció  de  la  finalitat:  nivell  d’estudis,  situació  laboral,  altres

relacionades amb l’activitat.

Com hem obtingut les teves dades personals?

Hem obtingut les teves dades perquè ens les has donat personalment o bé perquè has estat

derivat o derivada des de l’Administració o altra entitat en el moment de la inscripció per fer

alguna  activitat  amb nosaltres,  com  a  beneficiari  dels  nostres  serveis,  per  col·laborar  com  a

voluntari o voluntària o per associar-te.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

La informació que ens has facilitat, o ens pots facilitar més endavant, la utilitzem per gestionar les

teves consultes, comentaris, incidències o suggeriments; informar-te dels actes que programem,

inscriure’t a les nostres activitats, adaptar els nostres serveis a les teves necessitats o orientar-te a

d’altres que puguin ser del teu interès.

Per  això,  és  important  que  et  responsabilitzis  d’informar-nos  de qualsevol  modificació  de  les

dades perquè les puguem mantenir actualitzades i, així, oferir-te un millor servei. 

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre existeixi un interès mutu en mantenir el tractament en

qüestió i no existeixi oposició per part teva.

En  cas  que  decideixis  finalitzar  la  teva  relació  amb  nosaltres,  les  teves  dades  es  tractaran

únicament  als  efectes  d’acreditar  el  compliment  de  les  obligacions  legals.  Finalitzats  aquests

terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.
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A qui facilitarem les teves dades i per a quina finalitat?

Les teves dades no seran facilitades a ningú, exceptuant aquelles administracions públiques o

entitats subvencionadores que ens les requereixin per al compliment de les obligacions legals i

exclusivament per a aquesta finalitat.

Quins drets pots exercir en relació al tractament que fem de les teves dades?

Pots  exercir  els  teus  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació,  oposició,  supressió,  limitació  o

portabilitat mitjançat un escrit al Centre de Promoció Social Francesc Palau, C. Cadaqués 2-16, 2n,

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) o per correu electrònic a info@cpsfrancescpalau.cat 

Què pots fer si creus que estem vulnerant la normativa de protecció de dades?

Si creus que no estem tractant adequadament les teves dades, t’agrairem ens ho facis saber a

través del procediment descrit a la pregunta anterior (mitjançant un escrit al Centre o per correu

electrònic). Mirarem d’analitzar què ha passat i, en cas necessari, posar els mitjans per corregir

l’error i evitar que es torni a produir.

Igualment, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Navegació Web: Què són les cookies?

Mentre navegues per la nostra pàgina Web, podríem recopilar informació relativa al flux del tràfic

així com dades tècniques per configurar estadístiques sobre les visites que té la pàgina. Aquesta

informació es tracta a través de cookies.

Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor Web pot guardar al disc dur d’un equip

per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre les preferències de l’usuari,  sense associar

aquesta informació a les seves dades personals. Aquesta informació només pot ser llegida pel

Web que va enviar la cookie a l’ordinador que l’ha guardat.

La  majoria  de navegadors  accepten les  cookies automàticament,  però  l’usuari  pot  canviar  en

qualsevol moment la configuració i desactivar les cookies, amb l’inconvenient que és possible que

no pugui accedir a alguna de les funcions del Web. 

Navegació Web: Enllaços a altres pàgines

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines Web, fins i tot si l’enllaç és

facilitat pel nostre propi Web. Per això, et recomanem que llegeixis atentament la política de

privacitat de cada pàgina i, en cas necessari, contactis amb el responsable de la pàgina.

Igualment, si has visitat la nostra pàgina mitjançant un enllaç a una altra pàgina Web, no ens fem

responsables de la política de privacitat d’aquella pàgina.
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