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Abast de la política de protecció de dades personals 

La política de protecció de dades de caràcter personal que es descriu en el present document abasta 
qualsevol tractament de dades de persones usuàries en interactuar amb la nostra entitat, sigui amb motiu 
dels nostres projectes, cursos o activitats presencials, o bé en navegar o realitzar gestions a la nostra pàgina 
web o les xarxes socials en les quals tenim presència. Al final d'aquest document s'especifica informació 
especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l’entitat 
que requereixi la recollida de dades, sigui en el format que sigui (paper, digital, etc). 

En qualsevol d'aquests mitjans, la persona usuària pot consultar informació, omplir formularis, respondre 
enquestes, inscriure’s a activitats, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. I en fer-ho estarà 
proporcionant informació de caràcter personal. Tots els tractaments es regiran per la present política de 
privacitat. 

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals? 

En compliment d’allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per 
FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT. 

Quines dades personals es recullen i amb quines finalitats? 

A continuació es detallen les dades personals que gestiona la Fundació, així com les seves finalitats: 

Nom de la base de dades Dades que conté Finalitat 
Clients/proveïdors Dades necessàries per la relació 

econòmica. 
Gestió administrativa i comercial 
de la cartera de clients i de 
proveïdors. 

Nòmines i personal Dades dels treballadors de l’empresa: 
Nom, cognom, domicili telèfon, mail, 
dades bancàries i les necessàries per 
establir la relació empresa-treballador. 

Retribució salarial, cotitzacions a 
la seguretat social, pla de riscos 
laborals i qualsevol gestió 
derivada de la relació empresa-
treballador. 
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Nom de la base de dades Dades que conté Finalitat 
Curricula Les que posa a disposició de l’entitat la 

persona que ens adreça el CV. 

Dades sensibles (nivell Mig) 

Candidatures a llocs de treball: 
anàlisi de perfils. 

Usuaris del web i xarxes 
socials 

Nom i cognoms, adreces postal i/o 
electrònica, telèfon, imatge, veu... 

Publicitat i prospecció comercial; 
comerç electrònic. 

Gestió de correus 
electrònics 

CIF/NIF, nom i cognoms, adreces, 
telèfon(s), imatge i veu, signatura... 

Gestió administrativa i comercial 
de la cartera de clients i usuaris 
de l’entitat. 

Alumnes Dades personals dels alumnes que 
participen en estades de natura sota la 
responsabilitat de la seva escola. 

Gestió de l’estada. 

Participants  Dades de participants en activitats 
directament organitzades per l’entitat 
(trobades, activitats d’estiu...). 

Dades sensibles (en molts casos són 
persones menors d’edat: nivell Alt) 

Gestionar la participació en 
activitats, projectes, trobades... 

Monitors Dades personals d’alumnes de les 
activitats de formació que organitza 
l’Escola de l’Esplai. 

Gestió d’inscripcions a cursos, 
gestió de titulacions davant 
l’administració. 

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals? 

El tractament de dades de caràcter personal es produeix: 

1. En compliment d'una relació contractual  
2. Quan ens doneu el vostre consentiment. 
3. Per interès legítim de l’entitat a promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar  
4. Compliment d'obligacions imposades per llei. 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials 

Per la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes 
socials, igual que per recopilar dades per realitzar una activitat o formació, o tractar qualsevol altra dada 
personal, prèviament obtenim el consentiment explícit, indiscutible i informat de la persona titular que, en 
el cas dels menors de 14 anys, és atorgat pels pares o tutors legals. 

El tractament d'aquestes fotos respecta el principi de proporcionalitat, és a dir, s’utilitzen estrictament per a 
la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment. 
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Dades no pertinents 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT adverteix que, llevat de l'existència d'una 
representació legalment constituïda, ningú no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar-ne les 
dades personals, de manera que haurà de tenir en compte en tot moment que només pot proporcionar dades 
sobre la seva pròpia identitat, i que han de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. 

Quant de temps conservarem les vostres dades? 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT conserva les dades personals de les seves persones 
usuàries mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si en algun cas específic, la directriu 
fos diferent de la que es descriu en aquesta política, es detallarà al document pertinent. 

En el cas dels curricula: 

• Si la persona entra a treballar a/per a l’entitat, es conserven el temps que duri aquesta col·laboració. 
• Si la persona es postula per a un lloc de treball específic o genèric: 

 Les dades es conserven durant un any si el perfil encaixa amb les demandes habituals de l’entitat. 
 Les dades es destrueixen al cap de 30 dies si no hi encaixa. 

A qui comunicarem les vostres dades? 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT només cedirà les vostres dades per a aquells 
serveis o gestions en què s'indiqui per a cada cas, o bé en els casos previstos expressament per llei. La 
Fundació no realitza transferències internacionals de dades personals. 

Mesures de seguretat 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT garanteix l'absoluta confidencialitat i privacitat 
de les dades personals recollides, i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar 
l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir-ne la integritat i seguretat. 

En els casos en què n’hi hagi, la persona usuària es compromet a no posar a disposició de tercers el seu nom 
d'usuari i contrasenya i a fer-ne un ús diligent; així mateix es compromet a informar l’entitat de qualsevol 
robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari. 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu dades personals? 

Dret Contingut 
Accés Consultar les dades personals gestionades per la Fundació Esplai Girona 

Rectificació Modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes. 

Supressió Sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals. 

Oposició Sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. 

Limitació del tractament Sol·licitar que el tractament de les dades personals es limiti a casos determinats. 
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Dret Contingut 
Portabilitat Rebre en format electrònic les dades que ens hagueu facilitat pel mateix mitjà 

La persona usuària pot, en tot moment, revocar el seu consentiment o exercir qualsevol dels drets esmentats 
a la següent adreça: fundacio@fundacioesplaigirona.cat, o bé per correu postal a l’adreça 

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT 
Antic Roca, 38. 3r. – 17003 GIRONA 

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu presentar 
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels 
drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 

L’exercici dels drets és gratuït. 

Xarxes socials 

El funcionament de les xarxes socials queda fora del control de la FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE 
DÉU DEL MONT, i per tant la informació que hi publica pot ser compartida per tots els usuaris que les 
consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant a continuació es 
detallen algunes consideracions importants. 

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis, les activitats, els cursos, 
trobades i projectes de la Fundació. En principi s'hi aplica la mateixa política de protecció de dades 
especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT no s'identifica amb les opinions expressades per 
altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui relació en cap xarxa social. 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes 
socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges 
que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, o sigui contrària als seus principis i valors. 
Igualment, es reserva el dret de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aitals missatges. 

Les xarxes socials que utilitza la Fundació en les seves comunicacions públiques són: 

Facebook @fundacioesplaigirona 

Twitter @esplaigirona 

Instagram centresesplaigirona 
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