Política de privacitat
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Associació Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona (en endavant PEMB) amb seu social a Gran Via de les Corts Catalanes,
672 - Espai CREC. 08010 Barcelona.
Per resoldre qualsevol incidència quant al compliment de la normativa de protecció de dades de
caràcter personal, podeu contactar amb el PEMB a través d’aquesta adreça de correu electrònic:
plaestrategic@pemb.cat

Procedència de les vostres dades personals
Les dades que actualment formen part de la BD del PEMB provenen majoritàriament dels
formularis d’inscripció online en què hi diu el següent:
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat, que
ha estat prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades i que té com a titular el Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona. L’ús de les vostres dades personals tindrà caràcter
confidencial i es faran servir exclusivament per a activitats relacionades amb la promoció del àrea
metropolitana de Barcelona. Puntualment es podran cedir aquestes a entitats col·laboradores
per al mateix ús. La persona interessada, pel que fa a les dades personals que figuren en aquest
formulari, autoritza expressament al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona a fer-les servir per
als objectius indicats.

El PEMB demanarà l’autorització explícita per donar d’alta dades de caràcter personal que
procedeixen d’una font diferent de l’esmentada anteriorment.

Quines dades personals necessitem?
Les dades personals que el PEMB necessita per mantenir-vos informats són:
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
Correu electrònic
Empresa/Institució
Càrrec
Telèfon
Adreça postal
Municipi

Quin ús en fem?
D’acord amb la política de privacitat del PEMB, només podem usar les vostres dades personals
per informar-vos de tot allò que estigui relacionat amb la promoció de l’àrea metropolitana de
Barcelona: newsletter InfoRegió 2030, convocatòries a activitats, grups de treball i reunions.
Per tal de fer-vos arribar aquesta informació, el PEMB usa un sistema d’enviament estàndard
del qual podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment. Podeu fer-ho a través de l’enllaç
“donar-se de baixa” que trobareu en la part inferior de les nostres comunicacions.
També podeu sol·licitar la baixa de la nostra BD directament a través d’aquest correu electrònic:
plaestrategic@pemb.cat

Podem facilitar les vostres dades a terceres persones?
Per garantir el bon funcionament de les activitats o altres serveis que us prestem, les seves dades
poden ser tractades per terceres dedicats a aquest fi, com els proveïdors de serveis (hospedatge
del web, seguretat dels edificis on es desenvolupin activitats, etc.). Aquesta gestió de les seves
dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat
dels serveis i activitats que us oferim, garantint que aquestes organitzacions d'aplicar les
mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Fins quan guardem les vostres dades?
Mentre no se’ns indiqui el contrari, mantindrem les vostres dades en la nostra BD. Recordeu que
podeu donar-vos de baixa o actualitzar les vostres dades quan ho considereu convenient a través
d’aquest email: plaestrategic@pemb.cat

