
 
 

Política de privacitat relativa al  
tractament de les dades de caràcter personal 

 

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea o RGPD (Reglament 

2016/679, del 27 d’abril de 2016), la política de privacitat relativa al tractament de les dades de 

caràcter personal de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) estableix que: 

· El Responsable del Tractament de les teves dades personals és la Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana (punt 1 de l’annex). 

· La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb la 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (punt 2 de l’annex). 

· Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es 

produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals (punt 3 de l’annex). 

· Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i 

portabilitat segons es preveu a la norma (punt 4 de l’annex). 

 

 

Annex. Política de privacitat 

1. Responsable del tractament:  

Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana – CAL  

NIF G62106117 

Carrer Olzinelles, 118 

08014 Barcelona 

Correu electrònic: cal@cal.cat  

2. La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la vinculació amb la nostra 

entitat: gestió de les aportacions de les persones associades, l’organització d’activitats i 

campanyes i l’enviament de comunicacions informatives via correu electrònic i correu postal. 

La CAL conserva les dades personals fins al moment en què se sol·licita de no rebre cap més 

comunicació, moment en el qual les dades són suprimides. 

3. Les dades no es comunicaran a terceres persones ni es produiran transferències a tercers 

països o organitzacions internacionals. 

4. Qualsevol persona inclosa en els nostres fitxers pot sol·licitar i obtenir informació de com i 

per a què tracta la CAL les seves dades. Aquesta persona pot: 

 - Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té la CAL i quin ús en fa. 

- Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o rectificació de dades 

inexactes. 

- Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no 

se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeixi conservar. 
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- Oposar-se a un tractament, és a dir, que la CAL no faci un ús concret de les seves dades. 

- Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades 

únicament per necessitats legals. 

- Portabilitat de les dades, és a dir, que la CAL li ha de lliurar les dades en un format 

compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei. 

Per a qualsevol d’aquestes gestions la persona interessada pot dirigir un escrit a la CAL amb la 

indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament 

o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu document d’identitat a l’adreça 

següent: 

Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana – CAL 

Carrer Olzinelles, 118 

08014 Barcelona 

o bé al correu electrònic: cal@cal.cat  

 

Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades pots accedir al 

web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). 
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