POLÍTICA DE PRIVACITAT
La present Política de Privacitat s'explica detalladament la informació i
condicions legals del Tractament de les seves dades personals: quines dades
recollim, per què els fem servir, amb quina finalitat, etc. en relació amb els
serveis i/o productes que oferim.
Informar-los que la present Política de Privacitat s'aplica a tots aquells
"usuaris" que ens faciliten les seves dades personals, des de la present pàgina
web corporativa i, si escau, des de les nostres xarxes socials i/o aplicacions o
plataformes.
A continuació, es detalla l'índex de la present POLÍTICA DE PRIVACITAT:
1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
PERSONALS.
2. INFORMACIÓ SOBRE ELS TRACTAMENTS DE DADES QUE PORTEM A TERME A
TRAVÉS DEL WEB.
3. POLÍTICA DE PRIVACITAT RESPECTE DE MENORS DE 14 ANYS.
4. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
5. RESPONSABILITAT DE L'USUARI.
6. XARXES SOCIALS.
1. IDENTIFICACIÓ DE LA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES
DADES PERSONALS.
La responsable del Tractament de les seves dades personals és: Vanessa
Fernández Villena (en endavant, el responsable del Tractament ), amb DNI
45.640.954-F, amb domicili en C / Alexander Bell 45 - CP 08224 Terrassa
(Barcelona), i dades de contacte: + 34 937 33 71 18 / +34 652 99 26 67 i
info@lallunabressol.com / escolabressollalluna.terrassa@gmail.com
Delegat de Protecció de Dades: info@textoslegalesweb.com
L'informem que pot posar-se en contacte amb el responsable del Tractament
de les seves dades personals a través de les vies de contacte que s'acaben de
detallar en aquest primer apartat.
2. INFORMACIÓ SOBRE ELS TRACTAMENTS DE DADES QUE PORTEM A TERME
A TRAVÉS DEL WEB
La informació que trobarà en cada un dels tractaments de dades personals
serà la següent: a) les dades que recollim, b) la finalitat del seu tractament,
c) la base legal, d) si els compartim amb tercers, i) durant quant temps
conservarem les seves dades, f) quins drets pot exercir en protecció de dades
i, finalment, g) com protegim seves dades.

Gestió de les consultes, sol·licitud o peticions a través de formularis de la
web.
a) Quines dades personals recollim: Nom i cognoms, telèfon i correu
electrònic, amb possibilitat de proporcionar el nom i data de naixement de
l’infant/a.
b) La finalitat del Tractament de les seves dades personals: Gestionar les
consultes o peticions que qualsevol usuari pogués realitzar a través dels
formularis habilitats a la nostra pàgina web, així com la gestió de la recepció
de les inscripcions que poguessin rebre a través del web o del correu
electrònic.
c) La base legal per la qual tractem les seves dades personals:
Consentiment o execució del contracte o de mesures precontractuals.
d) Si els compartim les seves dades amb tercers: Únicament compartirem
les seves dades personals quan sigui necessari: hosting del web, servei de
correu electrònic, entre d'altres.
e) Durant quant de temps conservarem les seves dades personals:
Conservarem les seves dades personals durant el temps necessari per a la
finalitat per la qual van ser recollides, així com el temps necessari per a
possibles responsabilitats que puguin derivar-se.
Gestió de la recepció de currículums.
a) Quines dades personals recollim: Nom i cognoms, DNI, adreça, correu
electrònic, imatge, dades professionals (historial laboral), dades acadèmiques
(formació i titulació) i, si escau, dades de salut (discapacitats).
b) La finalitat del Tractament de les seves dades personals: Gestió
d'aquells processos de selecció oberts o recepció de currículums sense
candidatura per a possibles futurs processos de selecció que poguessin obrirse.
c) La base legal per la qual tractem les seves dades personals: Execució de
mesures precontractuals.
d) Si els compartim les seves dades amb tercers: Únicament compartirem
les seves dades personals quan sigui necessari: hosting del web, servei de
correu electrònic, entre d'altres.
e) Durant quant de temps conservarem les seves dades personals:
Conservarem el seu currículum durant el temps necessari per complir amb la
seva finalitat i, si escau, s'emmagatzemarà durant màxim un any o llevat que
el candidat exerceixi el dret de supressió.
Gestió de cookies.
a) Quines dades personals recollim: Dades de navegació i, si escau,
d'ubicació, IP o qualsevol altra informació que es recopili i que s'indiqui en
l'apartat "Política de galetes". No obstant això, no es registren dades que
permetin identificar als usuaris.
b) La finalitat del Tractament de les seves dades personals: Les finalitats
es detallen en l'apartat de "Política de galetes o cookies".

c) La base legal per la qual tractem les seves dades personals:
Consentiment.
d) Si els compartim les seves dades amb tercers: Únicament compartirem
les seves dades personals quan sigui necessari.
e) Durant quant de temps conservarem les seves dades personals: En
l'apartat de "Política de galetes" apareix el temps de conservació de les dades.
Altres.
A continuació es detallen alguns exemples de possibles finalitats que podrem
dur a terme sobre les seves dades personals i la informació es proporcionarà
en cada moment a cada usuari: Resolució de possibles conflictes, comunicar
activitats prohibides i/o il·legals, a complir obligacions legals, entre altres.
QUINS DRETS PODEN EXERCIR EN PROTECCIÓ DE DADES?
Els informem que el responsable del Tractament té com a objectiu primordial
la protecció i defensa dels seus drets en matèria de protecció de dades.
La legislació vigent li confereix els següents drets relacionats amb les seves
dades personals, que pot dirigir-nos a través de les diferents vies de
comunicació indicades en el primer apartat, adjuntant sempre fotocòpia de el
document d'identitat o document identificatiu equivalent i indicant quin dret
o drets desitja exercir:
-

Dret d'accés: Per exemple, pot exercir el seu dret a accedir a les seves
dades personals.
Dret de rectificació: Per exemple, pot modificar les dades que
tractem.
Dret d'oposició: Per exemple, pot exercir el seu dret a no rebre més
publicitat / Butlletí.
Dret de supressió: Pot retirar el consentiment o demanar que
eliminem les seves dades personals.
Dret de limitació: Per exemple, pot demanar que conservem més
temps les seves dades personals.
Dret de portabilitat: Per exemple, pot demanar que enviem les seves
dades personals a altres responsable del Tractament

L'informem que, en cas de disconformitat amb el tractament de les teves
dades personals, tens dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de
control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).
COM PROTEGIM LA SEVA INFORMACIÓ?
L'informem que la responsable del Tractament porta a terme totes aquelles
mesures tècniques i organitzatives que garanteixin que el tractament de
dades sigui conforme amb els requisits legals i garanteixi la protecció de drets

dels interessats/usuaris. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article
24 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
A més, informem que duem a terme totes aquelles mesures aplicables i
necessàries sobre seguretat de les dades personals:
-

Garantim la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Posem totes aquelles mesures que estan a les nostres mans per tenir la
suficient capacitat per restaurar la disponibilitat i accés a dades
perosnales de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic.
Si és el cas, apliquem polítiques de xifrat.
Disposem d'el protocol de verificació, avaluació i valoració de l'eficàcia
de les mesures tècniques i organitzatives implantades.
Disposem d'el protocol per a la notificació de possibles violacions de
seguretat de dades personals, tant a l'autoritat de control com als
interessats.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT RESPECTE DE MENORS DE 14 ANYS.
La present pàgina web no ofereix serveis ni està dirigida a menors de 14 anys,
de manera que qualsevol dada personal que poguéssim obtenir sense l'oportú
consentiment dels pares o tutors legals, serà eliminat tan aviat sigui possible.
4. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
És possible que modifiquem la informació d'aquesta Política de Privacitat quan
ho estimem oportú. En cas que ho realitzem, t'ho comunicarem per les
diferents vies a través d'aquesta web (per exemple, amb un banner, pop-up,
etc) o, fins i tot, a la teva adreça de correu electrònic; de manera que puguis
revisar els canvis, valorar-los i oposar-te o donar-te de baixa en algun servei o
funcionalitat. En qualsevol cas, et recomanem que revisis aquesta política de
privacitat de tant en tant per si hi hagués algun canvi.
5. RESPONSABILITAT DE L'USUARI
Tu com usuari/ària ens garanteixes que ets major de 18 anys i que les dades
que ens has facilitat són veritables, exactes, completes i actualitzades; a
més, respondràs de la veracitat de totes les dades que ens comuniquis i et
compromets a mantenir actualitzada la informació facilitada, d'acord amb la
teva situació real.
A més, si ens proporciones dades de tercers, ens garanteixes que has obtingut
la seva autorització per facilitar-nos-les per al les finalitats assenyalades i que
et compromets a traslladar la informació de la present Política de Privacitat,
alliberant-nos de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això,
podrem dur a terme les verificacions oportunes per constatar aquest fet, i
adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin.

Finalment, seràs responsable de les informacions falses o inexactes que ens
proporcions i de les dades i perjudicis, directes o indirectes, que això causi o
pugui causar o a tercers.
6. XARXES SOCIALS.
L'informem que, llevat que sol·licitem les seves dades directament a través de
les diferents xarxes socials, les seves dades es tractaran únicament per la
xarxa social en qüestió. En conseqüència, es recomana llegir detingudament
les corresponents polítiques de privacitat de les xarxes socials per estar
informats sobre el tractament de les seves dades personals.
A continuació, detallem l'enllaç a la Política de Privacitat de les xarxes socials
on poden trobar-nos:
-

FACEBOOK: www.facebook.com/legal/terms
INSTAGRAM: www.instagram.com/terms/accept/?hl=es

El prestador es reserva el dret a realitzar concursos i promocions. Els usuaris
podran participar i les bases detallaran les condicions de cada un dels
concursos i promocions que es publiquin en les nostres xarxes socials. Les
dades recollides en cadascuna d'elles s'utilitzaran únicament amb la finalitat
de gestionar els concursos i promocions publicats, complint sempre amb la
normativa de protecció de dades aplicable i obtenint sempre el consentiment
dels i les participants. Per tant, la recollida de dades personals a través dels
diferents perfils de les xarxes socials es regirà per la present POLÍTICA DE
PRIVACITAT.

