
POLÍTICA DE PRIVACITAT 

El Club de Natació Cornellà és titular del lloc web https://www.cncornella.cat/ i de la base de dades de caràcter 

personal generada amb les dades subministrades pels usuaris. 

El Club té especial interès en assegurar la confidencialitat i la seguretat de les seves dades personals facilitades a 

través del web, motiu pel qual s’ha actualitzat aquesta clàusula  sobre Política de Privacitat, que té per objecte 

informar el usuari/a de la política de Protecció de Dades que aquesta entitat té implantada. 

Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió 

Europea (Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), que 

serà aplicable des del 25 de maig de 2018 i en virtut del principi de transparència pel qual es regeix aquesta entitat, a 

continuació posem a la seva disposició la informació rellevant relativa al tractament de dades personals, a la fi i 

efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en 

aquest aspecte.  

La visita al lloc web www.cncornella.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la 

seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas, pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit 

que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les 

limitacions i els drets recollits en l’esmentada normativa de protecció de dades, que es desenvolupa en aquesta 

informació. 

Com garantim la seguretat de les seves dades? 

El Club ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en el Reglament 

(UE) 2016/679, així com el que s’estableixi en la resta de normativa que li sigui d’aplicació, per tal d’evitar la pèrdua, 

mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant i 

es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i al deure de 

tractar-los amb confidencialitat. Per tot això, adoptarà les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva 

alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són 

inexpugnables. 

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. 

S’informa que el Club Natació Cornellà  no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o 

mesures de protecció de dades d’altres llocs web. 

 Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: Club Natació Cornellà 

NIF: G-59147017 

Adreça: C/ Bonavista, 70 – 08940 Cornellà de LLobregat 

Correu electrònic: infoclub@cncornella.cat 

Web: www.cncornella.cat 

 

 Quines dades tractem? 



Les dades personals que consisteixen en informació que identifica o permet identificar a persones individuals com 

poden ser el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, dades de visites al web, etc. 

 

 Amb quina finalitat tractem les seves dades?  

El Club tracta les dades sol·licitades per a la prestació d’un servei relacionat amb la seves funcions, així com per a 

altres finalitats que l’usuari/a permeti o autoritzi en els termes que es fixen en aquesta Política de Privacitat.  

 

 Durant quin període de temps conservem les seves dades? 

El Club conservarà les dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari, per tal d’acomplir les obligacions legals 

necessàries.  

Així mateix, quan les dades personals obtingudes deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual 

es van recollir, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

  

Com garantim la seguretat de les seves dades? 

El Club ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en el Reglament 

(UE) 2016/679, així com el que s’estableixi en la resta de normativa que li sigui d’aplicació, per tal d’evitar la pèrdua, 

mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant i 

es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i al deure de 

tractar-los amb confidencialitat. Per tot això, adoptarà les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva 

alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són 

inexpugnables. 

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. 

S’informa que el Club Natació Cornellà  no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o 

mesures de protecció de dades d’altres llocs web. 

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 

La base legal pel tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i l’interès legítim, que constitueix 

una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès tingui per objecte el tractament de les seves dades 

per complir la finalitat del servei a facilitar.  

   

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?  

Les dades personals obtingudes no seran cedides a tercers sense el consentiment exprés del titular de les dades. 

Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del 

servei sol·licitat, així com les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti 

d’aplicació.    



Pel que fa a les categories dels destinataris, es podrà compartir informació personal de l’usuari amb el personal de 

l’ajuntament e instal·lacions on fem la nostra activitat. 

També es podran notificar les dades personals a tercers degudament habilitats legalment, quan sigui necessari per 

complir amb una obligació legal, per sol·licitud de les autoritats judicials o qualsevol altra autoritat en funció de la 

normativa vigent que resulti d’aplicació.  

Quant per la necessitat de realització del servei sol·licitat s’hagi de facilitar les dades personals a encarregats del 

tractament situats fora de la UE, sempre garantint un nivell adequat de protecció, s’informarà prèviament l’usuari 

sobre la identificació del tercer i se sol·licitarà el seu consentiment de manera expressa.      

   


