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Política de privacitat 

A l’A.A. Xafatolls ens comprometem a garantitzar la privacitat i seguretat online de les 
teves dades en totes les comunicacions que mantinguem. Per aquest motiu, hem pres 
les mesures apropiades tant de caràcter tècnic com organitzatiu i/o tecnològic per 
garantir que el tractament de les seves dades sigui efectuat d’acord amb l’establert al 
Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa que 
en cada moment sigui d’aplicació, mantenint d’aquesta manera una actitud proactiva 
en la defensa dels teus drets en relació amb les teves dades personals. 

1.- INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. 

Responsable A.A. Xafatolls 

Finalitat Organitzar la competició de la Mitja Marató de Mollerussa 
(confeccionar els llistats de participants, tramitar assegurances, 
llicencies,...) 

Legitimació Consentiment de l’interessat 
Interès legítim del responsable 

Destinataris Les cessions de dades previstes són a: 

- Iter5, com a encarregat del tractament (empresa que 
inscriu els participants i emet el llistat definitiu de 
corredors i els resultats). 

- Organitzacions relacionades amb l’Associació 
(patrocinadors, col·laboradors, organitzadors,...). 

- Federació Autonòmica i Estatal d’atletisme. 
 

Drets Poden exercir qualsevol dels drets contemplats al RGPD: accés, 
rectificació, modificació, supressió, oposició al tractament, 
revocació, limitació o portabilitat de les dades. 

Procedència Del propi interessat 
Dels clubs i organitzacions de competicions 

Informació 
addicional 

Pots consultar tota la informació de protecció de dades a la nostra 
pàgina web:www.xafatolls.cat 

 

2.- INFORMACIÓ ADDICIONAL O COMPLEMENTARIA. 

2.1.- DEL RESPONSABLE. 

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades i com pot contactar 
amb ell? 

Responsable: A.A. Xafatolls  
CIF: G-25068933  
Domicili: Av. Canal s/n  
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Correu electrònic: Xafatolls@gmail.com   
Dades de contacto del DPO: dpoxafatolls@gmail.com 

2.2.- Dades objecte de tractament i finalitats del tractament 

- Quines dades personals recollim i/o son objecte de tractament? 

Les dades personals, d’acord amb l’article 4 del RGPD són tota aquella informació 
sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat). 

En aquest sentit, l’A.A. Xafatolls recull del seus sol·licitants únicament aquelles dades 
necessàries e imprescindibles per dur a terme les finalitats de la seva activitat. En 
aquest sentit, destacar que es recullen: 

 Nom i cognoms; 
 D.N.I o NIE.; 
 Direcció postal i electrònica; 
 Telèfon fix i mòbil; 
 Data de naixement; 

Destacar que no es podrà cursar cap inscripció si no es faciliten les dades anteriors. 

- Per a què s’utilitzen les dades facilitades? 

Les dades seran utilitzades única i exclusivament per les següents finalitats: 

 Identificar als usuaris; 
 Gestionar, administrar, millorar i ampliar els nostres serveis;  
 Gestionar l’ús de xarxes socials corporatives, publicació d’imatges i 

dades relacionades amb la promoció de l’esport i els events i/o 
competicions realitzades. 

- Quan de temps conservem les dades?  

A. A. Xafatolls conservarà les dades durant el temps necessari per complir la finalitat 
per la qual van ser obtingudes. Així mateix, les dades seran conservades d’acord amb 
les previsions legals establertes i posades a disposició de les autoritats policials i/o 
judicials quan aquestes siguin requerides. Un cop, transcorregut aquest termini i/o 
quan les dades ja no siguin necessàries pels fins pels quals van ser recollits, aquestes  
seran suprimides de forma definitiva dels fitxers de l’associació utilitzant un mètode 
fiable i auditable. 

En cas que l’usuari revoqui el consentiment pel tractament o bé sol·liciti la cancel·lació 
dels mateixos, A. A. Xafatolls bloquejarà les dades sol·licitades i les conservarà 
únicament d’acord amb les previsions de la legislació vigent. 
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A. A. Xafatolls es compromet a aplicar tècniques d’encriptació, pseudonomització i 
xifrat, a mantenir i guardar les dades personals dels usuaris de forma confidencial, 
germanitzant la seguretat dels mateixos, evitant l’accés no autoritzat de tercers. 

 

2.3.- LEGITIMACIÓ. 

- Quina legitimació tenim per tractar les dades de caràcter personal facilitades? 

L’interès legítim ens ve donat, en virtut de l’article 6.3. del RGPD per la manifestació 
efectuada per la seva part, de forma voluntària i lliure del seu consentiment perquè 
aquesta associació tracti les seves dades d’acord amb les finalitats aquí especificades, 
essent el tractament necessari per la gestió i organització de la Mitja Marató de 
Mollerussa. 

L’article 4.11 del RGPD senyala que el consentiment pel tractament de dades, es 
configura com “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una 
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”. 

 
- Com obtenim el consentiment de l’interessat? 

Els usuaris de la pàgina Iter 5, que s’inscriguin a la Mitja Marató de Mollerussa, 
accepten lliure i voluntàriament facilitar les dades a A.A. Xafatolls al registrar-se i 
inscriure’s com a corredors de la reiterada cursa, de manera que amb la seva 
acceptació, l’interessat ha manifestat de manera específica e inequívoca el seu 
consentiment a la vegada que ha estat degudament informat dels seus drets i 
obligacions. 

2.4. DESTINATARIS 

- Qui seran els destinataris de les dades? 

A.A. Xafatolls, no cedirà les seves dades, tret dels següents casos en els que es 
considerarà lícita i legítima la cessió: 

 Patrocinadors de l’esdeveniment:  
 Roselló S.L.  Av. del Canal s/n, 25230 Mollerussa, Lleida 
 Prefabricats Pujol S.A. Carretera de Miralcamp, 1, 25230 

Mollerussa, Lleida. 
 FMC; Passeig de la Castellana, 257 5è 28046 Madrid 

 Chronos Iter5 S.L. Complex la Caparella ed. CEEI. 2.7, 25192 Lleida 

 

2.5. DRETS 
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- Quins drets tenen respecte a les seves dades personals? 
• Dret d’accés: Permet al ciutadà conèixer i obtenir gratuïtament 

informació sobre les seves dades de caràcter personal subjectes a 
tractament. 

• Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que 
resulten ser inexactes o incomplertes i garantir la certesa de la 
informació objecte de tractament. 

• Dret de cancel·lació: Permet que se suprimeixin les dades que resulten 
ser inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig 
recollit en la LOPD i el RGPD. 

• Dret d'oposició: és el dret de l'afectat a què no es dugui a terme el 
tractament de les seves dades de caràcter personal o es cesi en el 
mateix. 

• Dret de limitació: És el dret de l'interessat a sol·licitar que se suspengui 
el tractament de les seves dades quan a) s’impugni l'exactitud dels 
mateixos; b) mentre es resolgui el dret d'oposició; c) per a la formulació, 
l'exercici o la defensa de reclamacions. 

• Dret a la portabilitat: Consisteix en sol·licitar i amb això rebre les dades 
personals proporcionades a A. A. Xafatolls, en un format estructurat, 
d'ús comú i lectura mecànica. 

• Dret de supressió o dret a l'oblit: És el dret d'impedir la difusió 
d'informació personal a través d'Internet quan la seva publicació no 
compleix amb els requisits d'adequació i pertinència previstos en la 
normativa. En concret, inclou el dret a limitar la difusió universal i 
indiscriminada de dades personals als buscadors generals quan la 
informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara 
que la publicació original sigui legítima. 

A més dels anteriors drets, els interessats també gaudeixen dels següents drets: 

• A retirar el consentiment, és a dir, sol·licitar a A. A. Xafatolls que les 
seves dades ja no siguin tractades. Ara bé, els usuaris han de tenir en 
compte que això no afectarà la licitud del tractament basada en el 
consentiment previ a la seva retirada, és a dir, que aquest dret no es pot 
aplicar a les dades ja processades, només es pot referir a futurs 
tractaments. 

• Presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control quan consideri 
que el tractament de les seves dades personals no s'ajusta al disposat 
en el Reglament. 

Per conèixer millor el contingut dels anteriors drets, els interessats poden accedir a la 
pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derch
os/index-ides- idphp.php, així com utilitzar els models previstos pel seu eventual 
exercici que consten en l'enllaç anteriorment descrit. 

2.6. PROCEDÈNCIA 
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Les dades que A. A. Xafatolls tracta procedeixen del propi interessat o bé s'han 

obtingut per part d'un tercer, sempre de forma legítima i emparant aquesta cessió en 

el marc d'un contracte prèviament signat amb aquest tercer, el qual al seu torn haurà 

d'haver informat degudament del destinatari i de la cessió de les dades, havent 

obtingut prèviament el seu consentiment. 


