
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 

RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT 

Dades de contacte 

Associació IDENTITATS 

NIF: G55076624 

Adreça: Carretera la Fàbrega, 8, Sant Feliu de Pallerols, 17174 

Telèfon: 601993388 

Correu electrònic: info@identitats.cat 

Identitat i dades de contacte de la persona responsable 

Núria Santayana Sánchez 
 

FINALITAT 

 

Descripció ampliada de la finalitat del tractament 

Incorporació en un fitxer de l’Associació IDENTITATS per la gestió del 

servei o projecte al qual participa cada persona, tant en rang de 

persona atesa com de soci/sòcia. 

Terminis o criteris de conservació de les dades 

Les dades personals proporcionades es conservaran (mentre es 

mantingui la relació o no se sol·liciti la seva supressió per la persona 

interessada durant un termini de 5 anys a partir de l'última 

confirmació d'interès). 

Legitimació 

 

Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació 

legal, interès públic o interès legítim. 

La base legal per al tractament de les seves dades és pel 

consentiment de la persona interessada o per existència d'un 

contracte. S'informarà la persona interessada que la finalitat 

principal no està supeditada al consentiment de les dades que no 

siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas 

contrari el consentiment no tindria la consideració d'atorgat 

lliurement. 

Persones 

destinatàries de 

cessions o 

transferències 

Destinataris i previsió de cessions: 

Podran ser cedides a administracions públiques amb competències 

en la matèria, en la mesura justa que requereixi la seva utilitat, quan 

la persona autoritzi de forma expressa el seu consentiment. Les 



 
 
 
 
 
 

 dades personals i familiars i les dades  sobre els tractaments 

terapèutics/psicològics no es cediran, sempre i quan no impliquin o 

puguin implicar danys a terceres persones. 

Previsió de transferències a tercers països 

No es realitzarà transferència de dades a tercers països. 

Drets de les 

persones 

interessades 

 

Com exercir els drets 

Té dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 

dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a 

retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l'Autoritat 

de control. 

Procedència de les 

dades 

 

Informació detallada de l'origen de les dades, fins i tot si 

procedeixen de fonts d'accés públic 

• Formulari web 

• Expedient personal 

Categories de dades 
 

1. Dades no sensibles 
Dades d'identificació 
Direccions postals o electròniques 
 

2. Dades sensibles 
Dades personals i familiars 
Dades sobre el seguiment de la intervenció terapèutica/psicològica 
Certificats de delictes sexuals 
 

 

 

 

 


