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Política de privacitat

1. Informació a l'usuari
Responsable del tractament.
Identitat: ESGLESIA EVANGELICA TREVOL
Adreça: Carrer Trèvol 9-19, 08032, Barcelona
Telèfon: 934209517
Correu electrònic: info@esglesiatrevol.cat

Finalitat del tractament.
ESGLESIA EVANGELICA TREVOL tractarà la informació facilitada pels usuaris en cadascun dels
apartats del lloc web amb les finalitats següents:
Contacte: les dades seran tractades per a la resolució de consultes i la presentació de la informació
sol·licitada.
Subscripció a la Newsletter: les dades seran tractades amb la finalitat de la remissió de Butlletí i
notícies d'actualitat que puguin ser d'interès per als usuaris.
Borsa de treball: Tractarem les dades facilitades per a l'examen de la idoneïtat dels usuaris per a les
diferents candidatures i per a estudiar la seva incorporació als corresponents processos selectius.
Enviament d'informació comercial: ESGLESIA EVANGELICA TREVOL sol·licitarà el consentiment
explícit dels usuaris d'una manera addicional per a la remissió de comunicacions publicitàries
relacionades amb els productes comercialitzats per l'empresa.

Criteris de conservació de les dades.
ESGLESIA EVANGELICA TREVOL conservarà les dades durant un termini de tres anys en compliment
del que disposa l'article 45 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic.
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Legitimació per al tractament de dades.
El tractament de les dades de l'usuari per ESGLESIA EVANGELICA TREVOL tindrà la seva legitimació
en el consentiment explícitament prestat.
En el cas que l'exercici dels seus drets no hagi estat degudament atès o satisfet, l'usuari podrà
presentar la reclamació corresponent davant l'Agència Espanyola de protecció de dades, situada al
carrer de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, telèfon 912663517

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari
Els usuaris, marcant les caselles corresponents i introduint les dades en els camps, marcats amb un
asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten
expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades siguin necessàries per atendre la
seva sol·licitud, pel prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari
garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són reals i es fa responsable de
comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no
seran cedides en cap cas a terceres parts, i que si en algun cas hi hagués cessió de dades personals,
es sol·licitarà prèviament el consentiment, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades
sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un
servei òptim a l'usuari. Si no es faciliten totes les dades, la informació i els serveis prestats no estan
garantits per adaptar-se a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat
Que d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal,
el RESPONSABLE compleix totes les disposicions de la normativa RGPD i LOPD per al tractament de
les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article
5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPD, pel qual es tracten legítimament, de manera lleial i transparent
en relació amb la pertinent i adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb les
finalitats pels quals són tractats.
El RESPONSABLE assegura que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per
implementar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPD amb la finalitat de protegir els
drets i llibertats dels usuaris i ha comunicat la informació apropiada perquè puguin exercitar-los.
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Comunicació de les dades
Les dades facilitades pels usuaris poden ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat i/o Altres
administracions públiques amb competència en l'àmbit.

Drets que assisteixen a l'usuari.
Qualsevol usuari té dret a obtenir informació sobre si ESGLESIA EVANGELICA TREVOL està tractant
dades personals que li concerneixin o no i, en aquest cas, exercir el teu dret d'accés a dades
personals i la informació següent:
a) Les finalitats del tractament.
b) Les categories de dades personals en qüestió.
c) Els destinataris o categories de destinataris a qui es comuniquen les dades personals o seran

comunicades, en particular els destinataris de terceres persones o organitzacions internacionals.
d) Si és possible, el termini per a la preservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris
utilitzats per determinar aquest període.
e) L'existència del dret a sol·licitar de la persona responsable de la rectificació o supressió de les
dades personals o de la limitació del tractament de dades relatives a la persona afectada, o a oposarse a aquest tractament.
f) Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Així mateix, l'usuari té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar
la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que
van ser recollides o quan es decideixi retirar el consentiment en el qual el tractament s'ha basat fins
ara.
Els usuaris també podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades dels interessats, en
aquest cas només seran retinguts per ESGLESIA EVANGELICA TREVOL per a l'exercici o la defensa de
reclamacions.
ESGLESIA EVANGELICA TREVOL deixarà de tractar les seves dades sempre que es duguin a terme
l'oposició a aquest tractament, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa
de possibles reclamacions.
Finalment, i en l'exercici del seu dret a la portabilitat de les dades, l'usuari podrà rebre les dades
personals que li hagués proporcionat per ESGLESIA EVANGELICA TREVOL, en un format estructurat,
d'ús comú i llegible per màquines, així com a sol·licitar que es transmetin a una altra entitat
responsable del tractament.
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Mitjà per a l'exercici dels seus drets.
L'usuari podrà exercitar materialment els drets descrits en l'apartat anterior sol·licitant el
corresponent formulari a l'adreça del responsable:
Adreça: Carrer Trèvol 9-19, 08032, Barcelona.
Correu electrònic: info@esglesiatrevol.cat
Addicionalment, l'usuari podrà sol·licitar informació en tot moment sobre l'exercici dels drets que li
concerneixen a l'Agència Espanyola de protecció de dades.
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Web: COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies _ga/_utm Google propietat Analytics, persistent durant 2 anys, per habilitar la
funció de control de visites única per tal de facilitar la seva navegació a través del lloc web. Si continua navegant
considerem que està d'acord amb el seu ús. Vostè pot revocar el seu consentiment i obtenir més informació
consultant la nostra política de cookies. " Acceptar

