
Informació a l’interessat del tractament de les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 
orgànica 15/1999, del 13 de desembre i el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (RGPD) 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades? 

El responsable és l’Associació del Personal de “la Caixa” (en endavant Associació), entitat domiciliada al c/ 
Sardenya, 521-523, (08024) de Barcelona, amb CIF G-08648081, telèfon 93 211 15 44 i correu electrònic de 
contacte info@lasoci.org. 

Per a què utilitzem les dades? 

Les dades de què disposem ens serveixen per poder oferir-te informació sobre els serveis i activitats dels quals pots 
beneficiar-te i per efectuar un correcte control de participació en aquestes activitats, així com per efectuar els càrrecs 
derivats corresponents. 

Des de l’apartat LES MEVES DADES de la pàgina web de l’Associació tens accés a les teves dades i (en cas de ser 
associat titular) les dels teus beneficiaris.  

Disposem de les teves dades perquè tu mateix (o l’associat del qual ets beneficiari) ens les has proporcionat en 
formalitzar la inscripció a l’Associació, o en posteriors actualitzacions. 

Obligatorietat de la introducció de les dades 

Per accedir al lloc web de l’Associació www.lasoci.org no és necessari aportar cap dada. Tanmateix, per realitzar 
sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’interessat aporti dades en els 
formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. 

Publicació de dades en l’àrea d’associats 

L’Associació vol ser un espai de trobada de tot el personal que, per estatuts, pot ser-ne membre, per la qual cosa la 
seva voluntat és informar a tots ells de les activitats que desenvolupa i dels seus participants. Inscriure’s en una 
activitat implica que l’interessat accepta expressament que la seva participació pot ser coneguda per la resta 
d’associats i beneficiaris de l’Associació. 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? 

El tractament de les teves dades es basa en el teu consentiment, per la qual cosa en qualsevol moment pots oposar-
te a rebre informació enviant un correu electrònic a info@lasoci.org. 

Quins drets tens? 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació 
d’aquestes dades quan resultin inexactes o incompletes i, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres 
motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. 

En els casos reflectits en l’art. 21 RGPD podràs oposar-te al tractament de les teves dades personals, cas en què 
deixarem de tractar-les llevat de motius legítims imperiosos o per a l’exercici de la defensa de possibles reclamacions. 

Finalment t’assisteix el dret a la portabilitat per obtenir còpia de les teves dades en format estructurat, d’ús comú i 
lectura mecànica. 

Si consideres que no han estat respectats els teus drets pots posar una reclamació davant l’Agencia Española de 
Protecció de Datos (www.agpd.es). 

Com pots exercitar-los? 

Per exercitar els drets, hauràs de presentar un escrit a la direcció postal del responsable del tractament indicada a 
l’inici del present document o per correu electrònic a info@lasoci.org. 



Hauràs d’especificar quin dels teus drets sol·licites que sigui satisfet i, alhora, acompanyar la fotocòpia del DNI o 
document identificador equivalent. En cas d’actuar a través de representant legal o voluntari, hauràs d’aportar també 
document que acrediti la representació i document identificador d’aquest representant. 

També pots obtenir models per a l’exercici d’aquests drets a la pàgina web de l’AEPD (www.agpd.es). 

A qui comuniquem les teves dades? 

L’Associació no comunica les teves dades a tercers, excepte en el cas de proveïdors amb els quals es formalitza un 
contracte que recull les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades com a 
encarregats del tractament (com poden ser la impremta que confecciona els carnets de soci o l’empresa que efectua 
la distribució de la revista en paper). 

Tal com preveu el Reglament, les teves dades podran ser cedides a administracions o altres organismes públics en 
aquells casos en els quals això vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial. 

Seguretat 

L’Associació assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat 
mesures de seguretat amb la fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva 
integritat i seguretat. No obstant, l’Associació no serà responsable de les incidències que puguin sorgir sobre les 
dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti 
impossible detectar-ho o impedir-ho, tot i adoptar-se les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una 
manca de diligència de l’interessat quant a la guarda i custòdia de les seves claus i dades personals. 

Utilització de cookies 

L’Associació utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web 
www.lasoci.org –que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima– i per permetre el funcionament 
d’alguns serveis. Les cookies que utilitza l’Associació són anònimes i no es refereixen a les dades personals de 
l’interessat ni es pot accedir mitjançant aquestes cookies en cap cas a les dades que l’interessat pugui tenir en el seu 
disc dur. La identitat de l’interessat mai és inserida directament a la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques 
cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització de 
l’interessat quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que 
l’interessat insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l’interessat desitja que no s’instal·lin aquestes cookies 
té la possibilitat de configurar el navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús 
del lloc web de l’Associació. En el web pots consultar la nostra política de cookies per a més informació. 

Veracitat de les dades 

L’interessat és responsable de la veracitat de les seves dades, i es compromet a no introduir dades falses i a procedir 
a la rectificació d’aquestes dades si fos necessari. L’Associació posa a disposició de l’interessat tots els mitjans 
perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única 
privada i segura que té l’interessat a www.lasoci.org i a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el 
registre d’usuari; d’aquí que l’interessat hagi de ser especialment diligent en la guarda i custòdia d’aquestes claus. 
L’interessat manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó les d’un tercer, ho fa com a tutor o 
representant legal d’aquest tercer o està autoritzat per ell per a la seva introducció. 

Spamming o tramesa de correus no sol·licitats 

L’Associació és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. 
L’Associació únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com a 
usuaris a www.lasoci.org i, per tant, acceptat les presents condicions generals i la política de protecció de dades per 
a l’enviament d’aquesta informació. L’Associació tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’interessat, 
tot procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb l’Associació i reservant-se les accions legals 
que resultin pertinents. 


