
Política de privacitat i avís legal 

 

Política de privacitat 

Per mitjà d’aquest lloc web, l’Associació El Gotim Alzheimer Actiu, informa als 
usuaris que en compliment del reglament (UE) 2016/679 i llei orgànica 3/18 del 5 
desembre, no es recullen  dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu 
coneixement, ni es cedeixen a tercers, llevat obligació legal. 

Aquesta Associació està compromesa amb la seguretat de les dades dels usuaris, per la 
qual cosa el tractament de dades està totalment controlat i protegit. 

L’Associació El Gotim no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni 
registra les direccions IP d’accés. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

A continuació l’ informem sobre la política de protecció de dades de l’Associació El 
Gotim Alzheimer Actiu. 

Responsable del tractament 

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament a l’ interessat, seran 
tractades confidencialment i quedaran incorporades a la corresponent activitat de 
tractament de titularitat de l’Associació El Gotim Alzheimer Actiu. 

Podrà accedir, rectificar, suprimir les dades mitjançant Mail o carta enviada al 
responsable del tractament de les dades: 

Associació El Gotim Alzheimer Actiu 

Torrelles de Foix, 30 

08720 Vilafranca del Penedès 

C.I.F. G66550468 

Mail: info@associacioelgotim.org 

Finalitat  

La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats realitzades 
per l’Associació o informació sol·licitada per les persones interessades en els serveis 
prestats, havent emplenat els formularis existents a tal efecte. 

 



Legitimació 

El tractament de les seves dades es realitza pel compliment d’obligacions legals per part 
de l’ Associació i sota consentiment ( per escrit) dels interessats. 

Conservació de dades 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a 
complir amb la finalitat per a la que es demanen i per a determinar les possibles 
responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la 
normativa d’arxius i documentació. 

Comunicació de dades 

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat obligació 
legal, entre les que poden estar les comunicacions a les administracions publiques, 
Jutges i Tribunals, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions 
presentades. 

Drets dels  interessats 

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades 
que es porten a terme per l’ Associació El Gotim Alzheimer Actiu. 

Així mateix, podran sol· licitar a l’ Associació: Accedir, modificar o suprimir les seves 
dades mitjançant comunicació al responsable de les dades. 

L’usuari està en el seu dret de revocar el consentiment prestat per al tractament de les 
seves dades, mitjançant comunicació per escrit, sempre que procedeixi legalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avís legal 

Objecte: 

Aquest portal, el titular del qual és l’ Associació El Gotim Alzheimer Actiu, amb adreça 
al carrer Torrelles de Foix, 30, 08720 de Vilafranca del Penedès, amb C.I.F. 
G66550468, telèfon  930 389 570. Inscrita en el registre d’entitats de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 56132. 

Propietat intel·lectual e industrial  

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes 
distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a l’ Associació i estan protegits pels 
corresponents drets de propietat intel·lectual e industrial. 

Responsabilitat dels continguts  

L’Associació El Gotim Alzheimer Actiu, no es fa responsable de la legalitat d’altres 
llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. L’ Associació El Gotim, 
tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats 
o enllaçats des d’aquest portal. 

L’Associació El Gotim Alzheimer Actiu es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc 
web sense previ avís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, 
modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal. 

L’Associació El Gotim Alzheimer Actiu no serà responsable de l’ús que tercers facin de 
la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys o pèrdues econòmiques que, 
de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, 
materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació. 

En el mateix sentit, l’ Associació El Gotim Alzheimer Actiu, no es responsabilitza dels 
possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o 
defectuosa del navegador, de talls en les connexions que es produeixin durant la 
transmissió de dades, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament del 
sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies 
telefòniques, així com danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions 
no autoritzades. 

Reproducció de continguts  

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. 

Llei aplicable  

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’ interpretació dels termes que conformen 
aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present 
portal, serà la llei espanyola. 


