POLÍTICA DE PRIVACITAT
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS

Finalitat

Gestió de les dades per fer enviaments per correu electrònic de
comunicacions d’activitats i gestió de PAGAIA.
Gestió web de PAGAIA.
Facilitar informació sobre activitats de PAGAIA.
Remissió de comunicacions activitats de PAGAIA.
Gestió federativa i assegurances dels socis.
Gestió socis.

Legitimació

Consentiment dels interessats.

Destinataris

Administració i Organismes Públics, Federació Catalana de Piragüisme,
companyies d’assegurances i entitats bancàries.

Drets

Drets d'accés, rectificació i supressió, limitació del tractament,
portabilitat, així com altres drets detallats en la informació addicional
sobre protecció de dades personals.

A continuació, et donem més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal
que comparteixes amb PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS, CIF G17713595, domicili al Passeig Marítim, núm. 4,
17490 de Llançà, correu electrònic de contacte info@pagaia.cat, d'ara endavant, PAGAIA.

Per què ens importa la protecció de les vostres dades personals?
PAGAIA aprofita l'ocasió per saludar-vos i agrair el vostre interès en les activitats del Club. Per
PAGAIA, la privacitat de les dades personals dels nostres socis i altres persones interessades en
les activitats del club és fonamental i molt important; per això el nostre compromís és que la
protecció de dades i la seguretat de la informació siguin un aspecte destacable que contribueixi
a millorar encara més la nostra atenció als socis i altres persones interessades.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació
Adreces postals i electròniques
Telèfon fix i mòbil
Assegurances i fitxes federatives

Amb quina finalitat es tracten les dades personals que ens faciliteu?
PAGAIA tracta la informació rebuda per facilitar la gestió del club: gestió de socis, informació de
les activitats via correu electrònic i web per proporcionar informació sobre activitats del club.

Quant temps conservarem les vostres dades personals?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant tota la vigència i permanència de la
relació social que l'interessat mantingui amb PAGAIA i mentre no se sol·liciti la seva supressió.
El termini de conservació de la informació s'estendrà per un termini màxim de 5 anys, computats
des que hagi finalitzat la relació social i sempre que no es sol·liciti la seva supressió per
l'interessat amb anterioritat a l'esmentat termini. No obstant això, en qualsevol cas, sense
perjudici dels terminis legalment establerts per les diferents lleis i normativa que puguin resultar
d'aplicació en el marc de l'ordenament jurídic català, espanyol i europeu.

Quina és la base que ens legitima per a tractar les vostres dades
personals?
El tractament que PAGAIA du a terme de les teves dades personals es basa en el teu
consentiment.
La base legal per al tractament de les teves dades personals és la correcta execució de les
activitats socials pròpies de PAGAIA.

Les informacions socials sobre les activitats estan basades en el consentiment que has donat,
sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de les activitats
principals del Club.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
PAGAIA podrà cedir les dades a les Administracions i Organismes Públics, a la Federació Catalana
de Piragüisme a les companyies d’assegurances, i als clubs esportius i empreses del sector
relacionades amb PAGAIA per les seves activitats socials.
PAGAIA no cedirà a tercers les dades de cap soci sense el seu consentiment exprés i per escrit.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les dades inexactes o imprecises, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres
motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
Per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a
l'exercici o la defensa d'eventuals reclamacions. De la mateixa manera, els interessats podran
sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades. En aquest cas, PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP
DE CREUS deixarà de tractar la informació, llevat que fos necessari per motius legítims, l'exercici
o la defensa de possibles reclamacions.
Podreu dirigir aquestes sol·licituds a PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS, Passeig Marítim
núm. 4, 17490 Llançà, o al correu electrònic info@pagaia.cat.
Així mateix, teniu el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control com és
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la Agencia Española de Protección de Datos, en el
cas de tractament il·lícit relatiu a les vostres dades personals.

Com hem obtingut les vostres dades personals?
Les dades personals que tractem a PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS procedeixen del
mateix interessat.
De la mateixa manera que ens heu facilitat el vostre consentiment per a tractar dades personals,
també podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment.
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