Associació Juvenil Barnabitas
Educació en el lleure i acció social

INFORMACIÓ sobre el Tractament de Dades de caràcter personal
Des del passat dia 25 de maig de 2018, és aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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 ia la lliure circulació d'aquestes
dades (RGPD).
El Reglament modifica alguns aspectes del règim normatiu actual i conté noves obligacions per als responsables del tractament de
dades de caràcter personal, de manera que l'Associació Juvenil Barnabitas ha implementat un pla d'actuació per complir les seves
disposicions.
D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats i de responsabilitat proactiva, l'Associació Juvenil Barnabitas us
informa que ha obtingut els següents Dades Personals, en relació amb la participació com a usuari en pràctiques, voluntari,
professional i / o socis en alguns dels nostres serveis que ofereix l'associació són beneficiats:
- Totes les dades obtingudes ens ho heu sol·licitat en el moment de sol·licitar la vostra participació en un dels nostres amplis
serveis.
- Aquells Dades Personals addicionals que ens heu facilitat durant la inscripció, gestió o com aquells relacionats amb els altres
tractaments que es descriuen en el present document, sempre que s'hagi donat el vostre consentiment, mitjançant signatura
d'aquests documents i / o impresos, el tractament estiguem d'una altra manera legitimats d'acord amb la normativa vigent.
- En determinades ocasions, les Dades Personals de categoria especial, com per exemple les vostres dades relatives a la salut,
origen ètnic o racial, o dades relacionades amb la seva vida, necessaris per gestionar la seva participació en alguns dels nostres
programes i / o serveis.
Tractem les Dades Personals per tal de gestionar la indicada participació en la nostra associació, el que inclou els següents
tractaments específics:
- Els que siguin necessaris per a complir les nostres obligacions derivades de la participació en cadascun dels nostres serveis i / o
activitats de l'associació.
- L'enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d'informació no promocional necessària perquè pugui participar en els serveis de
l'associació; i l'anàlisi i tractament de la informació resultant d'enquestes de satisfacció o de les seves interaccions amb l'Associació
Juvenil Barnabitas, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de forma més eficient la seva participació.
L'Associació Juvenil Barnabitas està legitimada per a l'indicat tractament de les Dades Personals en resultar necessari per gestionar
la indicada participació, per complir les obligacions legals a les que la nostra entitat està sotmesa per la seva naturalesa i activitat, i
en el cas de tractar-se de dades de categoria especial, pel consentiment exprés que vosaltres ens heu facilitat.
Continuarem tractant les Dades Personals que vosaltres ens heu facilitat, en tant es mantinguin les esmentades relacions amb
vosaltres i, després de la finalització de les relacions per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin
d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o
contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.
Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, així com per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, si és el cas, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en la
següent adreça : Plaça Mossèn Antón, 7 local 2, 08930 Sant Adrià de Besòs, oa l'adreça electrònica
rdlopd@ajbarnabitas.onmicrosoft.com. Així mateix, si vosaltres considereu que el tractament de les seves dades personals vulnera
la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació davant nostre Delegat de Protecció de Dades i / o davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

