
POLÍTIQUES DE PRIVACITAT
El Centre d'Esports Manresa és conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, per això en compliment de què es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 de

Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques hi ha la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional

aplicable en matèria de i protecció de dades, s'informa a continuació sobre als següents punts relacionats amb el tractament de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

 1.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Centre d'esports Manresa Carretera de Sant Joan , s/n 08240,Manresa

cemanresa@cemanresa.cat
3.QUINES DADES EMMAGETZEM
C.E.Manresa recopila la seva informació personal de diverses formes. A continuació descrivim els tipus d'informació que recopilem, els quals poden incloure informació personal.Informació que ens proporciona

directament

Alguns Serveis li permeten proporcionar-nos informació directament. Per exemple:

Quan crea un compte o un perfil amb nosaltres, podem demanar informació, com el seu nom, la data de naixement o la seva adreça de correu electrònic.

Si ens sol·licita un producte o un servei de pagament, podem demanar-li el seu nom, adreça, informació de contacte, i la informació d'enviament i facturació per poder processar la comanda.

Per oferir respostes quan es posi en contacte amb el Servei d'atenció a client, podem necessitar informació per comprovar la seva identitat i el producte sobre el qual està fent la consulta.

Quan es posi en contacte amb el personal del nostre Servei d'atenció a client o amb altres serveis, les comunicacions que vostè realitzi es transmetran mitjançant els nostres sistemes.

Si comparteix els seus contactes, recopilarem els seus números de telèfon i altra informació de contacte per facilitar l'intercanvi d'arxius i missatges. Pot desactivar o restringir aquestes funcions en la

configuració de la pàgina web.

4.FINALITAT
Atendre les peticions i les sol·licituds que l'usuari formuli per mitjà de la pàgina web.

Enviar informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats que formen part del club i finalitats pròpies del club i (correu electrònic o mitjans equivalents, com sms, telèfons mòbils...).

Conèixer la seva opinió i la seva valoració i mantenir-lo al dia d'activitats, notícies, ofertes especials i promocions del club.

5. PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?
Durant 8 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual es van recollir.

2.DADES DEL DELEGAT TRACTAMENT DE  DADES 

Pol Minoves Plana  Carretera de Sant Joan s/n

08240,Manresa webcemanresa@gmail.com

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya

Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals


