POLITICA DE PRIVACITAT
A JUDIT FONT DANSA estem especialment compromesos amb la confidencialitat de les dades de caràcter personal
que ens faciliten i mitjançant aquesta política, informem al usuari en matèria de protecció de dades, així com dels
drets que li assisteixen.
Per això, de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, i en atenció al principi de transparència, a continuació trobarà tota la informació
rellevant de com tractem les dades personals que comparteix amb nosaltres.
Responsable del tractament de les seves dades
Identitat del responsable: JUDIT FONT FERRER ( en endavant JUDIT FONT DANSA)
Nom comercial: JUDIT FONT DANSA
NIF: 47810422T
Adreça: Centre Comercial Sant Jordi, Local Número 9 08480 L’Ametlla del Vallés (Barcelona)
Telèfon: 660 112 503
Correu electrònic: info@juditfontdansa.com
Activitat: Escola de dansa
Contacte delegat de protecció de dades: No es disposa de delegat, no obstant pot contactar-nos per qualsevol dels
mitjans a dalt esmentats.
Finalitats del tractament de dades
Per la formalització, matriculació, gestió administrativa i execució i desenvolupament correcte dels serveis de
classes de ball i tota aquella activitat annexa de JUDIT FONT DANSA
Per la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal , conforme a la normativa vigent i en funció de de la
informació facilitada i autorització atorgada
Per una correcte gestió del cobrament dels rebuts via gir bancari.
Per enviament d’informació d’activitats i esdeveniments organitzats per JUDIT FONT DANSA
Per enviament de publicacions, invitacions, programes o similars.
Per atendre consultes dels usuaris.
Al tenir en molts casos menors com a usuaris, per permetre comunicacions amb els pares o tutors legals en el
supòsit de necessitar contactar amb ells.
Per captació i gravació d’imatges i/o sons, tant sigui en fotos o vídeos, a les instal·lacions de JUDIT FONT DANSA o
a l’exterior si s’està fent un esdeveniment, amb la finalitat tant didàctica per les pràctiques de grups i coreografies
grupals, com per la publicació tant a la pàgina web de JUDIT FONT DANSA, altres xarxes socials i comunicació per
sistemes missatgeria instantània.
Principis que apliquem a la seva informació personal
En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten als requisits del nou
Reglament Europeu de protecció de dades:
1. Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament
de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques que l'informem amb absoluta
transparència.
2. Principi de minimització de dades: Només demanem les dades estrictament necessàries en relació
amb les finalitats per a les quals les exigim. Possibles mínims.
3. Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es conservaran per no més temps del
necessari per a les finalitats del tractament, depenent de la finalitat, li informem del període de conservació
corresponent, en el cas de les subscripcions, revisen periòdicament les nostres llistes i eliminem Aquests
registres inactius durant un temps considerable.
4. Principi d'integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que garanteix la
seguretat adequada de les dades personals i garanteix la confidencialitat. Vostè ha de saber que prenem totes
les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o mal ús de les dades dels nostres usuaris per part
de tercers.
Legitimació del tractament de les seves dades?
La legitimació és el seu propi consentiment i la execució d’un contracte. La base legal en la que es basa el
tractament de les seves dades és la del compliment d’una obligació legal aplicable a JUDIT FONT DANSA , el seu
propi consentiment i la execució d’un contracte
Procedència de les dades
Cóm hem obtingut les seves dades? Les dades recollides procedeixen del propi interessat a través del formulari
d’inscripció.

Quines categories de dades tractem?
Dades identificaries: Nom i cognoms, adreça complerta, telèfon fixe i telèfon mòbil, , data naixement, DNI i correu
electrònic.
Dades bancàries: número de compte bancari per poder passar rebuts.
Dades d’imatge: captació d’imatge i so via fotos i gravació de vídeos per publicació a pàgina web, edició vídeos
promocionals i de festivals, xarxes socials i serveis de missatgeria instantània ( WhatsApp, Facebook Messenger,
Line)
Termini de conservació de les dades?
Es conservaran les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre les dues parts. Al finalitzar
aquesta relació, les dades personals tractades seran conservades conforme als terminis legalment establerts i en
funció de la finalitat per la que varen ser tractats, si hagués obligació legalment de manteniment o de no existir un
termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
Destinataris de cessions
JUDIT FONT FERRER mantindrà el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal i no els cedirà a
tercers sense el consentiment del interessat excepte que la cessió estigui emparada per una obligació legal.
Es possible que tercers accedeixin a dades personals per raó de la prestació d’un servei a JUDIT FONT FERRER :

Treballadors del centre, els quals tenen degudament firmat document de confidencialitat de les dades
I en qualitat d’encarregats de tractament:




Professors externs de l’escola per la gestió del servei de classes
Fotògraf per realitzar edició vídeos i imatges d’actes organitzats per JUDIT FONT DANSA
Assessoria per tractament de dades de tipus administratiu i comptable


Manteniment de la pàgina web.
Amb tots ells, està formalitzat degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de
garantir la seguretat i confidencialitat de les dades del usuari davant tercers.
Per altre banda, el servei de correu electrònic a JUDIT FONT DANSA. es presta usant els serveis de Google Inc. a
través de Google Apps, que actualment gestiona Google Ireland Ltd., la qual es troba dintre del espai de la Unió
Europea.

Xarxes socials
JUDIT FONT DANSA compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials.
Finalitat i legitimació: El tractament que JUDIT FONT DANSA durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les
referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, JUDIT FONT
DANSA podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social
permeti sobre les seves activitats, , ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client.
Extracció de dades: En cap cas Escola de dansa Judit Font extraurà dades de les xarxes socials, tret que
s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això.
Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de
dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’est, Escola de dansa Judit Font t’ajudarà i
aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.
Transferència internacional de dades
JUDIT FONT DANSA fa ús de les xarxes socials nord-americanes YouTube, Facebook, Twitter i Instagram, a qui es
realitza una transferència internacional de dades, de tipus analítics i tècnics en relació amb el lloc web sent en els
seus servidors en els quals JUDIT FONT DANSA tracta les dades que, a través d’elles, els usuaris, subscriptors o
navegants lliuren a la signatura Escola de dansa Judit Font o comparteixen amb aquesta. Per qualsevol tractament
d’imatge que faci JUDIT FONT DANSA en aquestes xarxes socials requereix del consentiment previ del usuari.
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Totes elles estan adherides amb vigència al “Privacy shield” ( Escut de privacitat entre la UE i els EE.UU. El Privacy
Shield permet que les dades personals es transfereixin d’una empresa de la UE a un altre dels Estats Units,
únicament si aquesta darrera, processa ( fa servir, emmagatzema i /o transfereix) les dades personals d’acord a
una sèrie de normes de protecció i salvaguarda ben definides
Drets que poden exercir els titulars de les dades

Els titulars de les dades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació supressió, oposició, limitació de
tractament i portabilitat, així com la retirada del consentiment prestat pel tractament de les dades, dirigint la seva
petició a l’adreça postal indicada a dalt o al correu electrònic : info@juditfondansa.com
Si en l’exercici dels seus drets, considera que no han estat atesos, podrà dirigir-se a l’autoritat de control
competent per presentar la reclamació que consideri oportuna www.aepd.es
Mesures de seguretat
De conformitat amb el Reglament General sobre Protecció de Dades europeu 2016/679, JUDIT FONT FERRER té
establertes les precaucions necessàries per preservar la seguretat de les dades i en particular, protegir-les contra
qualsevol destrucció accidental o il·lícita, pèrdua accidental, corrupció, circulació o accés no autoritzat, així com a
qualsevol altre forma de tractament o divulgació il·lícita a persones no autoritzades.

Modificacions de la política de privacitat
JUDIT FONT FERRER es reserva el dret a actualitzar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, en
particular, de conformitat amb qualsevol canvi introduït en les lleis i reglaments vigents. Qualsevol modificació
haurà de ser-li notificada, en la mesura de lo possible, dintre d’un termini mínim de 30 dies abans de que els
canvis entrin en vigor.
Amb la firma del present document de política de privacitat, dona per entesa i acceptada la Política de Privacitat i
ens dona el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades.
Nom i cognoms:
DNI:

Localitat

Data

Signatura

D’acord amb el que estableix la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per establir comunicacions per correu
electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□

He llegit i accepto rebre comunicacions electròniques de JUDIT FONT DANSA
□ Correu electrònic
□ Missatgeria instantània (WhatsApp, Facebook Messenger, Line, etc...)

□

He llegit i no accepto rebre comunicacions electròniques de JUDIT FONT DANSA
□ Correu electrònic
□ Missatgeria instantània (WhatsApp, Facebook Messenger, Line, etc...)

Nom i cognoms:
DNI:
Localitat

Data

Signatura

AUTORIZACIÓ INFORMADA PEL TRACTAMENT D’IMATGES I VEU
Degut a la inclusió de les noves tecnologies en els mitjans de comunicació didàctics, així com la proliferació de les
plataformes digitals per a la difusió de l'activitat de JUDIT FONT dansa, això implica el tractament de les dades
personals dels alumnes vinculats al tractament d'imatges i veu, per la qual cosa és necessari tenir el consentiment
de pares i/o tutors d'alumnes menors de 14 anys o dels mateixos alumnes, si aquests 14 o més anys, per al
tractament d'aquestes dades.
La finalitat d'aquest document és:



Informar als pares/tutors dels alumnes menors de 14 anys i els alumnes majors de 14 del centre, del
tractament que es farà de les imatges/veu dels alumnes.
Obtenir el consentiment dels pares, tutors o alumnes com a base legal que permeti al centre tractar les
imatges/veu.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig,
del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell , 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
Si l ’alumne és menor de 14 anys,
D./Dª_________________________________________
amb
DNI
_________________________
pare/mare/tutor) del alumne _____________________________________________________

(

O si l alumne te 14 o més anys,
D./Dª _______________________________________
nom,

amb DNI _______________________ , en el seu propi

CONSENTEIX

NO CONSENTEIX

Al centre JUDIT FONT dansa, el tractament de la imatge/veu del seu fill, o de la meva imatge/veu (si l'estudiant és
de 14 anys o més), especialment a través de fotografies i vídeos, amb la finalitat de difondre les activitats del
centre i amb una finalitat didàctica,
durant les activitats regulars realitzades al centre i les activitats
complementàries relacionades amb els actes organitzats per JUDIT FONT dansa o on col·labora, que es pot celebrar
fora de les seves instal·lacions.
Així mateix, autoritzo i dono el meu consentiment a JUDIT FONT DANSA per al tractament i ús de la imatge/veu,
sempre dins de les finalitats previstes, per a la seva publicació en els següents mitjans:
SI

NO

Mitjans de publicació imatges
Pàgina web de JUDIT FONT DANSA
Fotografies i filmacions de grups alumnes en activitats lectives
Muntatges multimèdia ( CD o DVD amb fotos, pel·lícules)
Compartir imatges o gravacions mitjançant mail o missatgeria instantània (WhatsApp) a
pares/mares/tutors (alumnes menors edat) o alumnes ( majors d’edat), amb finalitats
didàctiques d’aprenentatge coreografies)
Documents informatius de l’activitat del centre, , tríptics informatius, cartells, promocionals
d’activitats

Xarxes socials:
SI

NO

XARXA SOCIAL

OBSERVACIONES

Facebook

La xarxa social al ser nord-americana pot transferir dades a Estats Units amb lo
que recomanem conèixer la seva política de privacitat: https://eses.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

La xarxa social al ser nord-americana pot transferir dades a Estats Units amb lo
que
recomanem
conèixer
la
seva
política
de
privacitat:
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php

Instagram
Youtube

La xarxa social al ser nord-americana pot transferir dades a Estats Units amb lo
que recomanem conèixer la seva política de privacitat: https://esla.facebook.com/help/instagram/155833707900388
La xarxa social al ser nord-americana pot transferir dades a Estats Units amb lo
que
recomanem
conèixer
la
seva
política
de
privacitat:
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

Ametlla del Vallés, a ___ de ______________ de 20
Firmat: _____________________________________________
alumne)

(alumne o pare, mare o

tutor/a legal del

Signatura:

INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES TRACTAMENT IMATGES
Responsable

JUDIT FONT FERRER

Finalitat

Tractament d’imatges i veu per difusió activitats i ús didàctic.

Legitimació

Consentiment per part del usuari

Drets

Drets de accés, oposició, limitació, portabilitat i supressió adreçant-se amb escrit que
l’identifiqui a info@juditfontdansa.com o a l’adreça postal del centre

Informació addicional

Política de privacitat annexa al formulari físic inscripció.

