Protocol de tractament de dades
Tractament de les dades de caràcter personal cedides
per part dels assistents a la 5a Jornada Gastronòmica
de les Plantes Oblidades
3 d’octubre de 2020

El COL·LECTIU EIXARCOLANT és una entitat sense ànim de lucre,
inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 58994, que té per com a objectiu principal
la recuperació dels usos tradicionals de la vegetació. Aquesta ha de
ser l’eina bàsica a partir de la qual (mentre es conserva aquest
patrimoni natural i cultural en perill) afavorir el desenvolupament d’un
model agroalimentari més sostenible, saludable i just, que proporcioni
aliments de qualitat a l’abast de tothom, i que afavoreixi el
desenvolupament sostenible de l’entorn rural. Per a la consecució dels
objectius descrits, la principal activitat divulgativa que organitza el
Col·lectiu és la JORNADA GASTRONÒMICA DE LES PLANTES
OBLIDADES. Degut a la situació actual del Covid-19, la nostra entitat
sol·licita a les persones participants la comunicació de determinades
dades de caràcter personal imprescindibles per a una execució segura
de les activitats de la Jornada. És per aquest motiu que en compliment
del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa a
la part interessada dels aspectes bàsics relatius al tractament de les
seves dades per part del COL·LECTIU EIXARCOLANT. Amb la
signatura d’aquest document es garanteix el compliment del deure
d’informació a l’interessat per part deL COL·LECTIU EIXARCOLANT.
Finalitat. El COL·LECTIU EIXARCOLANT, recollirà les dades mínimes i
necessàries per tal de garantir el bon desenvolupament de la 5a
Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades i garantir les mesures
de sanitat necessàries davant el Covid-19.
Licitud i minimització de les dades. Les dades sol·licitades compleixen
amb els principis relatius al tractament de les dades personals
contemplats al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
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Cessió. Us informem que les vostres dades de caràcter personal seran
cedides a tercers només per a finalitats sanitàries de rastreig del
Covid-19.
Responsable del tractament. El responsable del tractament de les
dades és el COL·LECTIU EIXARCOLANT amb CIF número G-66832981
i domicili social al C/ Dr Pujades, 64, 4t 1a, Igualada, 08700 i correu
electrònic: info@eixarcolant.cat
Consentiment. Amb la cessió de les dades sol·licitades el titular de les
dades consent explícitament l’emmagatzematge i tractament de les
seves dades personals per part del COL·LECTIU EIXARCOLANT, amb
la única finalitat de garantir les mesures sanitàries necessàries per al
bon funcionament de la 5a Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades.
Supressió de les dades. Les dades seran conservades pel COL·LECTIU
EIXARCOLANT d’acord amb els estàndards de seguretat en
l’emmagatzematge i tractament establerts per la normativa reguladora
d’aplicació en matèria de protecció de dades personals, durant els 15
dies posteriors a la Jornada. Posteriorment les dades seran suprimides
i destruïdes, excepte que haguessin de ser conservades per major
temps a la vista d’una obligació legal no prevista.
Drets en matèria de protecció de dades. D’acord amb la normativa
vigent els titulars de les dades disposen de tutela sobre les seves
dades personals, podent exercir en qualsevol moment els drets
d’informació i accés, rectificació, limitació del tractament, supressió,
oposició, revocació i d’interposició de reclamació davant de l’autoritat
de control competent. Per tal d’exercir aquests drets els interessats
hauran de dirigir un correu electrònic a l’adreça info@eixarcolant.cat
indicant amb claredat a l’assumpte “Drets de Protecció de Dades”. Al
contingut del correu s’indicarà el dret que es pretén exercir i
s’adjuntarà còpia del document identificatiu corresponent. En el termini
màxim de 72h el responsable del tractament, el COL·LECTIU
EIXARCOLANT remetrà resposta a la petició.
Amb la cessió de dades a l’accés de la Jornada, la persona participant
manifesta haver estat informada del tractament que es farà de les
dades personals cedides al COL·LECTIU EIXARCOLANT, expressant el
seu consentiment exprés per a l’ús degut d’aquestes.
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