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POLÍTICA DE PRIVACITAT
Comunistes de Catalunya, amb NIF G08764458, en endavant Comunistes, és la responsable de l’administració,
control i resguard de la Base de Dades, complint en la seva gestió amb el que estableix la Llei Orgànica
03/2018, del 5 de desembre, i amb el Reglament de la Unió Europea 2016/679 del 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals (Reglament General de
Protecció de Dades), i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002,
de l’11 de juliol, disposicions de les quals seran assumides pels diferents membres dels òrgans de Comunistes,
d’acord amb la designació de funcions i responsabilitats.
Comunistes designa a la Secretaria d’Organització com a responsable de vetllar amb diligència el compliment
de les normatives mencionades anteriorment, i amb la qual pot contactar directament:
Adreça Postal: Carrer Liuva, 39-45, 08020, Barcelona
Correus electrònics: info@comunistes.cat
●

Les dades emmagatzemades s’han obtingut mitjançant els formularis de militància de Comunistes amb
la finalitat d’atendre:

●

La gestió del cens.

●

L’organització de la participació en diverses activitats de Comunistes.

●

Establir una via directa de comunicació i informació de diverses activitats de Comunistes així com la
constitució, supervisió i gestió dels seus òrgans.

●

La gestió de les votacions que es desprenen dels processos esmentats.

●

Enviament d’informació d’interès via butlletí electrònic.

●

Mantenir una via directa i transparent de comunicació, informació i resposta als interessos i/o les
reclamacions realitzades per la militància.

●

Tractaments estadístics que ajudin a formular acords polítics o organitzatius d'interès per al treball
polític de l’organització.

Les dades recollides de la militància són aquells proporcionats de manera voluntària i incorporats en un fitxer
automatitzat, sent gestionats directament per Comunistes. A més, aquestes dades emmagatzemades són
estrictament necessàries perquè Comunistes pugui desenvolupar la seva activitat d’organització, convocatòria i
comunicació; sigui per correspondència electrònica o per butlletí setmanal. Els canvis de les dades personals es
gestionen directament amb la Secretaria d’Organització, sense intermediaris.
Les dades proporcionades es conservaran mentre no s'exerceixi per part de la militància el seu dret de
supressió dels mateixos, conservant-se, en aquest cas, solament aquells sobre els quals recaigui una obligació
legal de conservació, en els terminis fixats legalment.
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Les dades personals es conservaran durant el termini mínim de sis (6) anys de conformitat amb la normativa
comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
Comunistes contempla i posa en pràctica com a política no cedir dades de la seva militància a cap altra entitat;
ni a aquelles terceres parts que li presten diversos serveis; excepte a entitats judicials competents, la sol·licitud
de les quals se sustenti per la Llei i les normatives establertes.
Tota informació o comunicació que emet Comunistes, juntament amb els fitxers annexos, tenen un caràcter
confidencial i van dirigides únicament de forma individual a la seva militància.
La militància de Comunistes podrà accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a
les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de
les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits
anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@grupqualia.com o info@comunistes.cat o per
escrit a l'adreça carrer Liuva, 39-45, Barcelona.
Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de
qualsevol d'aquests drets, pots adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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