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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I ATORGAMENT DE CONSENTIMENT PEL 

SERVEI QUE S’ESPECIFICA EXPRESAMENT EN AQUEST DOCUMENT 

 

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), es fa saber al que subscriu que les seves dades 

personals han estat incorporades a un registre d'activitats d'aquesta Associació Centre Parroquial de Sant 

Pere de Ribes, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per al compliment del servei que 

sol·licita a continuació el que subscriu, i sota la salvaguarda, dipòsit, custòdia i responsabilitat del Sr. 

President/a i on seran tractades amb la màxima diligència. 

 

SERVEIS SOL·LICITATS: 

Dades Alta soci 

 

Així mateix, s'informa també i s'accepta pel qui subscriu els aspectes següents: 

 

1. Qui tracta les seves dades? 

El responsable del tractament de les seves dades és  el Sr Lluís Milà Raurell, en qualitat de President de la 

Associació Centre Parroquial de Sant Pere de Ribes, adreça postal plaça Marcer, núm. 7, 08810 Sant Pere 

de Ribes amb NIF núm. G64791791, web www.centreparroquial.com e-mail 

cparroquial@centreparroquial.com. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la qual pertany l’esmentada 

Fundació o Associació, ha nomenat una persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat, un 

Delegat Diocesà de Protecció de Dades, davant de qui podrà presentar qualsevol reclamació o sol·licitar 

l’aclariment de qualsevol dubte, adreçant-se a: Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Carrer d’Armenteres, 

núm. 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Tel. 93.632.76.30, e-mail dpd@bisbatsantfeliu.cat. 

 

2. Per a quina finalitat es tractaran les seves dades? 

Les seves dades es tractaran per atendre la seva/es demanda/es de rebre el/s servei/s en aquesta 

Fundació/Associació sol·licitat/s més amunt, i per elaborar estadístiques relacionades amb l’Església 

Catòlica. No tenen cap altra finalitat i no seran en cap cas cedides a tercers sense el seu consentiment. 

 

3. Quin tractament rebran les seves dades? 

El tractament que rebran és per a dur a terme l’activitat/s sol·licitada/es inherents al fi de la 

Fundació/Associació, i seran tractades de forma confidencial pels càrrecs directius de les mateixes, sota 

la responsabilitat del President. 
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4. Qui podrà veure les seves dades? 

Només el responsable, llevat que se’ns atorgui consentiment per a la seva cessió, o aquesta sigui imposada 

per una norma legal o ens siguin requerides per ordre judicial.  

 

5. Quan temps conservarem les seves dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi vinculació amb la Fundació o 

Associació per raó del/s servei/s sol·licitat/s, i després, tret que no hi hagi el seu consentiment, durant el 

període de 5 anys. Transcorregut el termini es procedirà a la cancel·lació definitiva de les dades. 

 

6. Quins drets té respecte a les seves dades?. 

Les dades que vostè ha facilitat es tractaran pel Responsable d’acord amb les finalitats esmentades en 

aquest document, i en aquest sentit se l’informa que, de conformitat amb el Reglament General de 

Protecció de Dades (RGPD), que entrà en vigor el 25 de maig de 2018,  podrà exercir els drets d’accés, 

rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret de 

portabilitat de les dades dirigint un correu electrònic a la Associació Centre Parroquial de Sant Pere de 

Ribes, adreça postal plaça Marcer, núm. 7, 08810 Sant Pere de Ribes, o bé, a la següent adreça de correu 

electrònic: dpd@bisbatsantfeliu.cat, sense perjudici del seu dret també a presentar una reclamació 

davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb domicili al carrer 

Rosselló 214, esc A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, tel. 93.552.78.00, o davant l’Agencia Española de Protección 

de Datos, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. Tel. 901.100.099 ó 912.663.517. En tot cas, pot revocar-nos 

el seu consentiment en qualsevol moment sense que la revocació afecti a la licitud del tractament basant-

se en el consentiment abans de la revocació.  
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