
AFA de l’Institut Pedralbes 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS  

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 

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, i a la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 

Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), us informem de la Informació Bàsica sobre 

protecció de dades de l’AFA de l’Institut Pedralbes: 

 

Responsable: Associació de Famílies (AFA) de l’Institut Pedralbes  

CIF G67437418  

Adreça: Av. d’Esplugues, 40 08034 Barcelona. 

Correu electrònic: afapedralbes@gmail.com  

Web: https://afapedralbes.wordpress.com/ 

 

Finalitat:  

Gestionar, tractar i emmagatzemar les dades facilitades, per a la prestació de 

serveis i activitats a les persones associades i a les seves filles i fills, així com 

l’enviament d’informació sobre activitats, serveis i notícies pròpies de l’AFA i 

d’altres d’interès educatiu, dins de la seva finalitat social.  

Atenem les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu postal, 

correu electrònic, dels formularis de contacte de la web o telefònicament. Tractem 

aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.  

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri el curs acadèmic. 

 

Legitimació:  

Les dades objecte de tractament són les necessàries per oferir els serveis de l’AFA. En 

el cas de no disposar d’aquestes no seria possible contactar i oferir els serveis ofertats. 

La base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment que podeu 



retirar en qualsevol moment. En aquest cas les seves dades de contacte s’eliminarien 

de la llista de la base de dades de l’AFA de l’Institut Pedralbes. 

 

Destinataris:  

L’AFA únicament comunicarà les dades de les persones associades i dels seus fills i 

filles amb el seu consentiment previ o per l’interès legítim amb les empreses de 

serveis per a la correcta prestació de les activitats i serveis contractats i per al 

compliment obligacions legals.  

En relació al tractament de les dades aquestes empreses de serveis actuen per 

encàrrec nostre i únicament poden destinar les dades al compliment del nostre 

encàrrec, a interès del client. 

 

Drets:  

Qualsevol soci/sòcia té els drets següents:  

A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és 

la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-

ne còpia o a saber el termini previst de conservació.  

A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.  

A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres 

motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van 

justificar el tractament.  

Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a 

demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es 

conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.  

A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per 

màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix 

l’interessat.  

A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, 

una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot 

comportar un perjudici. 

Es pot sol·licitar mitjançant un escrit adreçat a: 



Associació de Famílies (AFA) de l’Institut Pedralbes  

Adreça: Av. d’Esplugues, 40 08034 Barcelona. 

Contacte correu electrònic: afapedralbes@gmail.com  

 

Amb molt de gust atendrem els suggeriments i respondrem les sol·licituds d’informació 

o d’aclariments. Si es considera que els drets no s’han atès adequadament, es pot 

presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer 

Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es). 

 


