
RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT 

Associació Grup Rialles de Blanes 

FINALITAT Gestió de la relació amb els socis. 

LEGITIMACIÓ Relació contractual / consentiment 

DESTINATARIS No hi ha cessió 

DRETS INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la 
informació addicional 

 
 
 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES 

Identitat Associació Grup Rialles de Blanes 

CIF G17910241 

Adreça C/ Petit Raval 25. 17300 Blanes (Girona) 

Telèfon 626577582 

Correu electrònic blanes@rialles-catalunya.cat 

 
 

FINALITAT DEL TRACTAMENT 

Finalitat Gestió de la relació amb els socis de l’entitat.  

Categories de les dades 
personals 

Categoria dels socis: persones amb les que es manté una relació de usuaris 
dels serveis que presta l’entitat. 
Categories de dades personals: les necessàries per al manteniment de la 
relació i fidelització de la mateixa. 
Dades de identificació, nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon i correu 
electrònic. 

Termini de conservació de les 
dades 

Les dades personals es conserven mentre no s’exerceixin els drets d’oposició 
i/o cancel·lació. 

  



 

LEGITIMACIÓ 

Legitimació 

La base legal per al tractament de les dades pel què fa als socis es basa en el 
consentiment, per la qual cosa els titulars podran exercir els  seus drets en 
qualsevol moment.  
 

 
 

DESTINATARIS DE LES DADES 

Destinataris 

No hi ha cessió de dades personals a tercers ni tampoc transferències 
internacionals de les dades, excepte en aquells casos que vingui determinat 
per una obligació formal respecte a entitats com l’Administració Tributària, la 
Seguretat Social, els Bancs i entitats financeres o els Cossos i forces de 
Seguretat de l’Estat. 

Encarregats del Tractament 

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es 
formalitzarà un contracte que reculli les obligacions i responsabilitats que 
assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats del 
Tractament. 

 
 

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES 

Drets 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, 
així coma a sol·licitar la rectificació de les mateixes quan resultin inexactes, 
incomplertes i, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres 
motius, les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen 
ser recollides. 
En relació al tractament de les seves dades per a l’enviament de 
comunicacions comercials sobre les productes i serveis del responsable, així 
com en els demés casos previstos en l’Art 21 del RGPD, tindrà el dret a la 
oposició. En aquest cas deixarem de tractar les seves dades par a les finalitats 
establertes, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la 
defensa de possibles reclamacions. 
En els casos de l’Art. 18 RGPD tindrà dret a sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a 
l’exercici o defensa de reclamacions. 
Finalment , els assisteix el dret a la portabilitat per obtenir còpia de les seves 
dades en un format estructurat, de us comú i lectura mecànica. 

Forma d’exercir-los 

Per exercir els seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del 
responsable o enviar un correu electrònic a blanes@rialles-catalunya.cat 
Haurà d’especificar quin d’aquests dret sol·licita i acompanyar-ho de 
fotocòpia del DNI o document equivalent. En cas que actuï mitjançant 
representant legal o voluntari, també haurà de presentar document que 
acrediti tal representació i document identificatiu del mateix. Per facilitar 
l’exercici d’aquests dret podrà sol·licitar que li enviem un model a l’adreça de 
correu electrònic anterior. 
També pot obtenir models per a l’exercici d’aquests drets a la web de la AEPD: 
www.agpd.es 

Reclamació davant la AEPD 

Informem que es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. 
Es pot obtenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo a 
http://www.agpd.es Tel. 901 100 099 i 91 2663 35 17 Cr.Jorge Juan, 6 28001 - 
MADRID 

 

http://www.agpd.es/

