
BOULDER   LA   FUSTERIA   
  

  
INFORMACIÓ   ADDICIONAL   POLÍTICA   DE   PRIVACITAT   DEL   BOULDER   LA   FUSTERIA:   

  

EPÍGRAF   Informació   bàsica     
(1a   capa/nivell   bàsic)   

Informació   addicional     
(2a   capa/nivell   addicional)   

Persona   
responsable   del   
tractament   o   
�nença   de   dades   

  

Iden�tat   de   la   persona   
responsable   del   
tractament:   

Boulder   la   Fusteria   

  

Dades   de   contacte   de   la   persona   responsable   

En�tat :   Boulder   la   Fusteria   

NIF :   G66199985    

Adreça :   Carrer   Llinars   núm.   61,   CP   08440,   Cardedeu,   
Barcelona   

Correu     elect :   boulerlafusteria@gmail.com   

Iden�tat   i   dades   de   contacte   de   la   persona   responsable   

Joana   Puig   Montellà   

Telf :   676535140   

Finalitat   del   
tractament   i   
�nença   de   dades   

  

Descripció   senzilla   de   

les   finalitats   del   
tractament  

Incorporació   en   un   
fitxer   per   a   ges�onar   
els   serveis   que   ofereix   
el   Boulder   la   Fusteria.   

  

Descripció   ampliada   de   les   fins   del   tractament   

Incorporació   en   un   fitxer   per   a   ges�onar   les   formacions   
ofertes,   prestacions   de   servei   i   assessoraments   que   ofereix   
el   Boulder   la   Fusteria   

Terminis   o   criteris   de   conservació   de   les   dades   

Les   dades   personals   proporcionades   es   conservaran   (mentre   
es   man�ngui   la   relació   o   no   se   sol·lici�   la   seva   supressió   per   
la   persona   interessada   durant   un   termini   de   5   anys   a   par�r   
de   l'úl�ma   confirmació   d'interès)   .   

Legi�mació   del   
tractament   o   
�nença   de   dades   

  

Base   jurídica   del   
tractament  

Consen�ment   de   
l'interessat/da   atorgat   
lliurement   al   Boulder   la   
Fusteria.   

Detall   de   la   base   jurídica   del   tractament   i   �nença   de   dades:  

La   base   legal   per   al   tractament   de   les   seves   dades   és   pel   
consen�ment   de   l'interessat   atorgat   al   Boulder   la   Fusteria   
pel   seu   tractament   i   �nença.   

La   finalitat   principal   no   està   supeditada   al   consen�ment   de   
les   dades   que   no   siguin   necessàries   per   a   aquesta   finalitat   
principal,   ja   que   en   cas   contrari   el   consen�ment   no   �ndria   la   
consideració   d'atorgat   lliurement.   

Persones   
des�natàries   

  

Des�nataris:   

  
Boulder   la   Fusteria.   

Des�nataris   i   previsió   de   cessions:   

L'únic   des�natari   d'aquestes   dades   és   el   Boulder   la   Fusteria.   

No   es   cediran   dades   a   tercers   ni   tampoc   es   transferiran   les   
dades   a   tercers   països.   

Drets   dels   socis   i   
sòcies   

  

Referència   a   l'exercici   
de   drets.   

Té   dret   a   accedir,   
rec�ficar   i   suprimir   les   
dades,   així   com   altres   

Com   exercir   els   drets   

Té   dret   d'accés,   rec�ficació,   supressió   i   portabilitat   de   les   
seves   dades,   i   la   limitació   o   oposició   al   seu   tractament,   així   
com   dret   a   re�rar   el   consen�ment   prestat,   a   través   del   
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drets,   com   
s'especifiquen   a   la   
informació   addicional.   

correu    boulderlafusteria@gmail.com    i   dret   a   reclamar   
davant   l'Autoritat   de   control    www.aepd.com     

Procedència   de   
les   dades   

  

Font   de   les   dades   

Totes   les   dades   
facilitades   provenen   de   
la   persona   interessada.   

  

Informació   detallada   de   l'origen   de   les   dades,   fins   i   tot   si   
procedeixen   de   fonts   d'accés   públic   

Totes   les   dades   facilitades   provenen   de   la   persona   
interessada   a   través   de:   
-   formulari   realitzat   en   el   moment   de   fer   la   inscripció   de   soci   
o   sòcia.   

  
Categories   de   dades   

  
Les   categories   de   dades   que   es   tracten   són:   

  
Dades   no   sensibles   
Dades   d'iden�ficació   
Direccions   postals   o   electròniques   

  
Dades   sensibles   
Dades   mèdiques   d'al·lèrgies   
Cer�ficats   de   delictes   sexuals   

  
(!)   El   Boulder   la   Fusteria   només   sol·licita   dades   sensibles   
quan   es   consideri   oportú   per   certes   ac�vitats   i/o   serveis,   
sempre   pel   benestar   de   l'interessat   o   per   impera�u   legal.   
Sempre   les   sol·licitarà   i   n'informarà   prèviament,   
expressament   i   de   manera   individual.   Aquestes   dades   no   
són   sol·licitades   al   moment   de   la   inscripció   de   soci   o   sòcia.   
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http://www.aepd.com/

