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POLÍTICA PRIVACITAT CONCERT Taverna OFF amb Jordi Fàbregas i Jaume Arnella 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals? 
Raó Social: Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM 
Domicili social: Travessia de Sant Antoni, 6-8 • 08012 Barcelona 
C.I.F .: G-59120444 
E-mail: lopd@tradicionarius.cat             
Telèfon: 93 218 44 85                       
 

¿Amb quina finalitat tractem les vostres dades?  

Tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de control d’assistents de l’activitat (TELE) Revetlla de Sant Joan per 

mesures sanitàries COVID-19. 

 

¿Quan temps conservarem les vostres dades?  

Conservarem les vostres dades personals un any a fi de donar resposta a les sol·licituds de les autoritats sanitàries de la vostra 

participació a l’activitat. 

 

¿Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?  

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment exprés de l’usuari al emplenar el full de contacte. 
 

¿A quins altres destinataris es comunicaran les vostres dades?  

Només als previstos per raons sanitàries 

 

¿Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?  

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, 

sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollides. També podrà sol·licitar 

els drets a la limitació del tractament i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius 

relacionats amb la seva situació particular. 

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de 

dades personals realitzat fins a aquest moment. 

L'usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, acreditant la seva 

identitat en el domicili social de Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament d'un 

correu electrònic a lopd@tradicionarius.cat. Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar una reclamació davant 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es • C / Jorge Juan, 6 • 28001 Madrid). 

  
INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 

Raó social  : Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM 
CIF              : G-59120444 
Domicili     : Travessia de Sant Antoni, 6-8      • 08012 Barcelona 
Correu       : lopd@tradicionarius.cat               • Telèfon: 93 218 44 85                       

Finalitat  Control d’assistents a l’activitat Taverna OFF amb Jordi Fàbregas i Jaume Arnella 

per mesures sanitàries COVID-19 

Legitimació 
Consentiment exprés de l’usuari al emplenar el full de contacte 
 

Destinataris  Només els previstos per raons sanitàries 

Drets 
Accés, rectificació, supressió i oposició, així com altres drets, com s’explica a 

‘Informació Addicional’ 

Informació 

Addicional  

Si desitja informació més detallada sobre el tractament de les seves dades 

personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat a la pàgina Web 

www.tradicionarius.cat 

http://www.tradicionarius.cat/
mailto:lopd@tradicionarius.cat

