Política de Privacitat
La present Política de Privacitat descriu el tractament de les teves dades
personals per part de l’Associació Cultural TGK (d'ara endavant, “Telecogresca”),
a través de la pàgina web www.telecogresca.com (d'ara endavant, el "Web").
Has de ser major de 16 anys per utilitzar els serveis que s'ofereixen a través del
Web. Si detectem que ets menor de 16 anys, podrem bloquejar i/o eliminar les
dades de caràcter personal que, si escau, ens haguessis facilitat. En qualsevol
cas, els pares o tutors del menor d'edat podran dirigir-se a Telecogresca per
bloquejar i/o eliminar les dades de caràcter personal del menor, a través dels
mitjans indicats a l'apartat “ELS TEUS DRETS” de la present Política de Privacitat.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?
•
•
•
•

Identitat: Associació Cultural TGK (d'ara endavant, “Telecogresca”)
CIF: G65748394
Adreça: C/ Jordi Girona 1-3, Campus Nord, Edifici Ω, Despatx 106, 08034,
Barcelona
Correu electrònic: info@telecogresca.com

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?
Dades personals que tu ens proporciones (a través dels correus electrònics o
números de telèfon indicats en la secció “Contacte” o els formularis electrònics
de la secció “Entrades” del Web):
•
•

Dades identificatives (nom i cognoms; DNI, Passaport o document
identificatiu anàleg); i
Dades de contacte (adreça de correu electrònic).

Les dades personals anteriorment indicades són obligatòries per atendre la teva
sol·licitud o prestar el servei requerit, de tal forma que, la negativa a
subministrar-los suposarà la impossibilitat de poder atendre la mateixa i/o, si
escau, dur a terme la prestació del servei sol·licitat.
En cas que facilitis dades de tercers, manifestes comptar amb el consentiment
dels mateixos i et compromets a traslladar-li la informació continguda en
aquesta clàusula, eximint a Telecogresca de qualsevol responsabilitat. En
qualsevol cas, Telecogresca podrà dur a terme les verificacions periòdiques per

constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que
corresponguin de conformitat amb la normativa aplicable.
Dades personals que nosaltres recollim: el Web utilitza cookies (i/o tecnologies
similars) de manera que, en funció de la teva configuració de les mateixes,
Telecogresca podrà recollir i tractar dades de caràcter personal. Per a més
informació sobre l'ús i configuració de cookies (i/o tecnologies similars), per
favor consulta la nostra Política de cookies.

PER A QUINES FINALITATS?
Telecogresca tractarà les teves dades personals per a les següents finalitats:
I.
II.

III.
IV.

En cas que decideixis contractar els serveis ofertats al Web, per
perfeccionar, complir, controlar i gestionar el correcte compliment del
contracte de prestació de serveis;
En cas que sol·licitis informació a través dels correus electrònics o
números de telèfon indicats en la secció de “Contacte” del Web, per
processar i atendre la teva sol·licitud, així com proporcionar-te el millor
servei possible;
En el cas que no t'oposis, enviar-te comunicacions comercials
electròniques; i
En funció de la teva configuració sobre l'ús de cookies, per realitzar
anàlisis estadístics i elaborar perfils basats en els teus hàbits de navegació.

LEGITIMACIÓ
Les bases legals per al tractament de les teves dades personals en funció de les
finalitats a dalt descrites són les següents:
I.
II.

III.
IV.

En cas que decideixis contractar els serveis ofertats al Web: l'execució de
la relació contractual amb tu (art. 6.1b RGPD).
En cas que sol·licitis informació a través dels correus electrònics o
números de telèfon indicats en la secció de “Contacte” del Web:
l'execució de la relació contractual amb tu, o l'adopció de mesures precontractuals si encara no ets client (art. 6.1b RGPD).
En el cas que no t'oposis, enviar-te comunicacions comercials
electròniques: referents a serveis de Telecogresca similars als quals
inicialment haguessis contractat (art. 21.1 LSSI); i
Per realitzar anàlisis estadístics i elaborar perfils basats en els teus hàbits
de navegació: el teu consentiment (art. 22.2 LSSI).
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AMB QUI COMPARTIM LES TEVES DADES PERSONALS?
Telecogresca ha contractat la prestació de determinats serveis a tercers
(proveïdors), els quals podrien tenir accés i/o tractar dades personals en la seva
condició d'encarregats del tractament.
En qualsevol cas, les teves dades personals no seran transferits a països
localitzats fora de la Unió Europea sobre els quals: (i) no existeixi una decisió
d'adequació de la Comissió Europea; o (ii) no aportin les garanties apropiades
de protecció (és a dir, Mecanismes de certificació com el Privacy Shield,
Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea, o
Normes corporatives vinculants).

DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?
Telecogresca conservarà les teves dades personals per atendre o dur a terme els
serveis sol·licitats (sempre que no se sol·liciti la seva supressió o oposició a través
dels mitjans indicats a l'apartat “ELS TEUS DRETS”) i els mantindrà durant els
terminis de prescripció necessaris en funció de la legislació que, en cada cas,
resulti aplicable per atendre a futures responsabilitats, fins a un màxim de 5
anys.

ENLLAÇOS
Aquest Web pot incloure, mostrar o desplegar enllaços a altres pàgines web per
a la teva major comoditat i informació. Aquestes pàgines web poden operar
independentment de nosaltres. És possible que aquestes pàgines amb enllaços
tinguin les seves pròpies polítiques de privacitat, et recomanem encaridament
que les llegeixis quan les visitis. En la mesura en què qualsevol pàgina web amb
enllaç que visitis no sigui de la nostra propietat ni estigui sota el nostre control,
no som responsables del contingut de les referides pàgines web, el seu ús o les
seves pràctiques de privacitat.

ELS TEUS DRETS
A qualsevol moment, podràs exercitar els teus drets d'accés, rectificació,
oposició, supressió (“a l'oblit”), limitació del tractament o portabilitat de les
teves dades, a través de l'adreça de correu electrònic info@telecogresca.com.
En tot cas, hauràs d'acreditar la teva identitat mitjançant fotocòpia del teu DNI,
passaport o document anàleg.
En el cas que no t'oposis, en cada comunicació comercial, t'informarem sobre
com donar-te de baixa d'una forma senzilla i sense cap cost. Atendrem la teva
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sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins del termini legal
establert. Així mateix, podràs retirar el teu consentiment a qualsevol moment a
través de l'adreça de correu electrònic info@telecogresca.com amb l'assumpte
“BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS”.
En l'eventual suposat que incomplim les nostres obligacions en matèria de
protecció de dades, tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

ACTUALITZACIÓ
Aquesta Política pot actualitzar-se periòdicament per reflectir canvis en els
nostres tractaments de dades personals. Publicarem un avís destacat al Web per
notificar-te qualsevol canvi significatiu en la nostra Política i indicarem en la part
inferior de la Política quan es va actualitzar per última vegada.
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