
	

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
La finalitat del present document és establir els principis i condicions d'accés i ús per part de 
les persones usuaries al lloc web  (en endavant, el "lloc web") amb l'objectiu de complir amb 
el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). L'accés a la web de 
Somara Associació i la seva informació comporta l'acceptació de les condicions previstes en 
aquest avís legal. Per això, es recomana llegir atentament el seu contingut si es vol accedir a 
la informació i als serveis que ofereix aquesta web i fer-ne ús. 
 
 
Qui és el responsable de la tramitació de dades 
personals? 
La responsable és Somara Associació (en endavant "SOMARA"), amb CIF G55309264, 
domicili a efectes de notificacions Carrer Bisbe Serra 20, baixos - 17800 Olot (Girona), adreça 
de correu electrònic , telèfon 648607415; inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat 
de Catalunya. Si desitgeu exercir qualsevol dels drets tal com expliquem en aquest document, 
podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic, o mitjançant 
un escrit dirigit al domicili de SOMARA. 
 
Informació i consentiment 
 
Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, el Usuari o Usuària està 
informada sobre la forma en què SOMARA recopila, tracta i protegeix les dades de 
caràcter personal que li faciliten a través de la pàgina web i aquelles altres dades que 
puguin facilitar en un futur a SOMARA a través de qualsevol altre mitjà habilitat. 
El Usuari/a ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat 
redactada de manera clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar 
lliure i voluntàriament si voleu facilitar les seves dades personals a SOMARA. Si no 
està d'acord amb aquesta declaració de privacitat, per favor, no ens deixa les seves 
dades. 
 
Quines dades de l'usuari tractarà SOMARA? 
SOMARA podrà tractar, per a les finalitats legítimes que més endavant es expliquen, les 
següents categories de dades, en funció de la sol licitud realitzada per l'Usuari/a: 
 
• Dades identificatives: nom, cognoms. 
 

 
Quines són les finalitats i legitimació del 
tractament de les seves dades? 
Les dades personals que s'hagin recaptat de la persona seran tractats per SOMARA per 
gestionar la seva vinculació amb la nostra associació i, en especial, el cobrament dels 
donatius, la realització d'enquestes i l'organització d'activitats.Igualment, es podran tractar per 
gestionar les sol··licituds d'informació rebudes i el enviament de comunicacions informatives 
per qualsevol mitjà que ens haguessin facilitat. 
 



	
 
La base legal para e l tractament de dades és el consentiment de l'interessat. 
Respecte a la informació que ens puguin enviar als menors de 16 anys, s'entendrà que s'ha 
fet amb el consentiment dels seus o les seves representants legals (seus pares o tutors/es 
legals). En cas contrari, el representant legal del menor ens ho haurà de comunicar tan aviat 
com tingui coneixement d'això. 
 

Durant quant temps guardarem la seva 
informació? 
Les dades es conservaran durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o 
fins que es sol··liciti la baixa a SOMARA, s’oposi o revoqui el seu consentiment. Totes les 
dades de l'usuari/a s'eliminaran de forma segura quan ja no sigui necessari als fins anteriors. 
 
A qui es comunicaran les seves dades? 
Les dades no seran comunicades a cap tercer, llevat que estiguem obligats legalment a fer-
ho, és a dir, rebem un requeriment administratiu o judicial que ens obligués a comunicar-ho 
a una autoritat administrativa o judicial; en aquest cas únicament comunicarem les dades a 
les que estaríem estrictament obligats. 
 

Quins són els teus drets quan ens facilita les 
seves dades? 
L'Usuari/a pot accedir a les seves dades personals, així com sol··licitar la rectificació 
de les dades inexactes o incompletes. Igualment, es podrà sol··licitar la supressió de 
les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als 
fins que van ser recollits. També podrà revocar el consentiment per a l'enviament de 
comunicacions informatives i exercir aquests drets mitjançant l'enviament d'un correu 
electrònic a l'adreça info.somara@gmail.com. 
 
 
Política de privacitat 
A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal sense el seu 
coneixement, ni se cedeixen a tercers. SOMARA no utilitza cookies per recollir informació de 
les persones usuàries, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies 
pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a les persones usuàries la 
navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella 
existeixen). 
El lloc web del qual és titular SOMARA conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques 
de privacitat són alienes a la de SOMARA. En accedir a aquests llocs web, la persona pot 
decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. 
 
Mesures de seguretat 
SOMARA tractarà les dades de l'Usuari/a en tot moment de forma absolutament confidencial 
i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que 
preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i 
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva  



	
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa 
de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. 
 
Responsabilitats de les persones usuàries. 
L'Usuari/a garanteix que és major d'edat, plenament capaç, i que les dades que facilita 
SOMARA són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, respon de la 
veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la 
informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. 
L'Usuari/a es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per SOMARA 
respectant els principis d'ús generalment acceptats, la bona fe i sense contravenir l'ordre 
públic ni la legislació vigent. Així mateix, es prohibeix a l'Usuari qualsevol ús dels continguts 
amb fins delictius o il··lícits o que de qualsevol forma perjudiqui el normal funcionament del 
lloc web o de tercers, de manera directa o indirecta, sigui quin sigui el resultat. 
L'Usuari/a no podrà reproduir, distribuir ni modificar cap dels continguts del lloc web, llevat 
que compti amb l'autorització expressament atorgada per part de SOMARA. D'altra banda, 
qualsevol enllaç que es realitzi amb els continguts del web requereix l'autorització de 
SOMARA i ha de permetre la identificació de la seva procedència. La utilització d'aquesta 
informació en altres llocs d'Internet requereix autorització expressa. 
	


