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Política de protecció de dades 

PRIMER. Informació addicional sobre protecció de dades 

El Club Esportiu d’Activitats de Muntanya Parets – CAM, en compliment del 
deure d'informar establert en 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 i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara 
endavant RGPD) i altra normativa concordant sobre la matèria indica: 

Qui és el Responsable del Tractament de les dades? 
Identitat: El Club Esportiu d’Activitats de Muntanya Parets – CAM és l'entitat 
responsable del tractament de les dades personals. 
Adreça postal: Carrer Ponent, 18. 08150-PARETS DEL VALLÈS 
Correu electrònic: info@cam-parets.com  
Telèfon: 635539061 
Delegat de protecció de dades (DPD) 

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la 
normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, 
de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció 
de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant: 

Correu electrònic: info@cam-parets.com  
Adreça: Carrer Ponent, 18. 08150-PARETS DEL VALLÈS 
Telèfon: 635539061 
 

 
Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)? 

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades 
que són les següents: 

 Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del 
tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de 
protecció de dades de la Unió o dels estats membres. 

 Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres 
disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les 
polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de 
protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la 
conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de 
tractament i les auditories corresponents. 

 Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a 
la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35. 
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 Cooperar amb l’autoritat de control. 

 Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives 
al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer 
consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte. 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals? 
Les finalitats principals del tractament a què es destinen les dades personals és 
la informació, la tramitació i la gestió de les activitats organitzades pel Club, així 
com la tramitació de les llicències federatives per a la pràctica dels esports de 
muntanya, i també les gestions relacionades amb les tramitacions de peticions 
de subvencions a l’Ajuntament de Parets. 
 
 
Per quant temps conservarem les seves dades? 

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb 
les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, 
complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà 
d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. 

Existència de decisions automatitzades? 

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura 
legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a 
través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la 
qual no hagi intervingut de forma directa una persona. 

S'haurà de regular la presa de decisions automatitzades en una normativa 
pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, 
supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels 
socis i sòcies a la seu d'aquesta Entitat. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Aquest Club informa  què les dades personals dels interessats es comunicaran 
a  les administracions públiques, sempre que sigui necessari per complir amb 
les finalitats enumerades anteriorment i sempre que existeixi normativa legal 
que ho empari. 

Quins són els seus drets sobre les dades facilitades? 
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquest Club s'estan 
tractant o no dades personals que els concerneixen. 
Les persones interesses tenen dret a accedir a les seves dades personals així 
com a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes que li 
concerneixin o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin 
necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits, retirar el seu 
consentiment. 
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Així mateix els interessats tenen dret, en determinades circumstàncies a 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas aquestes 
dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva 
conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici 
o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'una 
altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic. (Pot sol·licitar la 
limitació del tractament de les dades en les circumstàncies indicades en l'article 
18 del RGPD) 
L'interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats 
amb la seva situació particular a què les dades personals que li concerten 
siguin objecte d'un tractament de dades. Aquest Ajuntament deixarà de tractar 
les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de 
possibles reclamacions. 
En relació al dret a la portabilitat de les dades, l'interessat té dret a rebre les 
dades personals que li incumbeixin per transmetre-ho a un altre responsable, 
en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, sempre que aquest dret 
es basi en el consentiment o en l'execució d'un contracte. 

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets: 

 Es requereix complimentar el formulari corresponent que trobareu 
presencialment al local social, carrer Ponent, 18 i caldrà acreditar-ne la identitat 
de la persona interessada. 

 En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis 
indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona 
interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

L’entitat denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació 
o oposició, en algun dels supòsits següents: 

 Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades. 

 Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a 
assegurar el compliment d’obligacions tributàries. 

 La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores. 

Drets d'imatge 

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per 
càmeres cal tenir en compte el següent: 

 Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la 
data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores. 

 Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça 
electrònica de contacte. 
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 En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per 
exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja 
eliminades o plànols on la identificació física no és possible 

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control? 

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
presencialment,  C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé 
accedint a la seva seu electrònica: http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte 

Com hem obtingut les seves dades? 

Les dades personals que tractem en aquest Club procedeixen del document de 
recollida de dades emplenat per l'interessat. 

Les categories de dades que es tracten són: 
 Dades d'identificació: Nom i cognoms 
 Dades de naixement: Data de naixement 
 Codis o claus d'identificació: Document Nacional d'Identitat 
 Adreces Postals o electròniques, telèfon 

Per a una major seguretat jurídica, en el cas que resulti necessari el tractament 
de dades especialment protegides serà requerit el consentiment de l'interessat. 

SEGON. Mesures de seguretat 

Les mesures de seguretat adoptades per l'Entitat son les requerides de 
conformitat amb allò que estableix l'article 32 del RGPD tenint en compte l'estat 
de la tècnica, els costos d'aplicació, la naturalesa, l'abast, el context i les 
finalitats del tractament així com els riscos de probabilitat i gravetat variables 
per als drets i llibertats de les persones físiques. Aquest Club té establertes les 
mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc. 
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