Política de privacitat
La teva privacitat és molt important per a nosaltres. A continuació, s'explica com
les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, en endavant Jovent
Republicà, tractarem les teves dades i amb quina finalitat per a les Jornades
Antifeixistes, en endavant Jornada.
T'animem a llegir el següent document abans d'enviar les teves dades.
En el cas dels menors d'edat, es requereix el consentiment del/la pare/mare o tutor
legal, i en cap cas es recolliran dades relatives a la situació professional, econòmica o
íntimes.
En aquest lloc es respecten i cuiden les dades personals de tots els usuaris. Com a
usuari has de saber que les teves dades estaran segures.
Per això ens comprometem a:
•

No sol·licitar més dades de les que siguin totalment necessàries pel
desenvolupament de les inscripcions a les Jornades.

•

No compartir la informació amb ningú més, excepte per complir la llei.

•

En cap cas utilitzarem la informació proporcionada per l'usuari per altres usos
que no siguin els mencionats en aquest document. Tot i això, avisem que
aquest document està subjecte a canvis, es per això que et recomanem visitarlo periòdicament.

Responsable del tractament de les teves dades
Nom legal: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
NIF: G-60428976
Adreça: Carrer Mallorca 56, Barcelona
Correu Electrònic: legal@jerc.cat.
Activitat: Inscripció Jornades Antifeixistes
Per al tractament de les dades utilitzarem totes les mesures tècniques i organitzatives
de
seguretat,
establertes
a
la
legislació
vigent.

Utilització Imatges
En acceptar la política de privacitat, autoritzes que les teves imatges quedin recollides
en una base de dades i que Jovent les utilitzi per a fer difusió en aquest o qualsevol
projecte futur de l'entitat.
Les teves imatges seran publicades tant a les xarxes socials de l'entitat, com en
plataformes en línia de vídeos.
L'organització no es responsabilitza del mal ús que en pugin fer tercers.

Inscripció Pel·lícula i Xerrades
En enviar qualsevol dels formularis de la pàgina, acceptes que les teves dades siguin
recollides en una base de dades per a poder gestionar l'organització dels actes.
Aquestes només seran utilitzades per a poder contactar i comprovar l’accés.

Totes les dades recollides en aquest formulari seran eliminades de manera segura 90
dies després de la realització dels actes. En cap cas les dades personals seran
compartides amb ningú més enllà de la persona encarregada de gestionar
l’organització i de les autoritats competents.

Els teus drets
Tota persona física o jurídica te dret a demanar la comprovació de si les seves dades
s'estan utilitzant o han estat emmagatzemades en qualsevol mitjà, tant físic com
virtual.
Igualment estan en el seu dret de:
•
•
•
•

Sol·licitar l’accés a les dades personals de l'interessat
Demanar la rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del ús i el seu tractament
Oposar-se al tractament de les seves dades

L’interessat te dret a la tutela judicial efectiva i a presentar si així ho requereix, una
reclamació davant de l'autoritat pertinent i/o si considera que s'han incomplert
aquest reglament.

Finalitat de la recollida de dades
Les dades són recollides a la pàgina mitjançant:
•

Formulari Entrades: es recull el nom, cognoms, DNI, telèfon, correu i
quantitat d'entrades. Aquestes dades són recollides per a poder controlar
l'aforament durant l'acte i per poder cedir-ho a les autoritats pertinents en
cas que ho sol·licitessin.

Acceptació i consentiment
L'usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de
caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d'aquestes per part de
Jovent Republicà de les maneres descrites anteriorment.

Canvis en la política de privacitat
Jovent Republicà es reserva el dret a modificar la política de privacitat per adaptarla a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com per noves necessitats.
En aquests casos els usuaris seran notificats d'aquests canvis.

Correus comercials
D’acord amb LSSICE, Jovent Republicà no realitzarà SPAM i només enviarà
correus electrònics si ha estat sol·licitat o autoritzat anteriorment.
Conforme a la llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de comercio
electrònica, Jovent Republicà es compromet a no enviar comunicacions comercials
sense prèvia autorització i sempre identificant-les degudament.

COVID-19
En comprar les entrades per als esdeveniments, acceptes totes les condicions i normes
d’accés ja especificades al formulari i a continuació.

LA COMPRA D'AQUESTA ENTRADA REPRESENTA L'ACCEPTACIÓ DE LES SEGÜENTS
CONDICIONS:
No es permetrà l'entrada quan l'espectacle hagi començat. No s'admeten canvis ni
devolucions. El comprador és responsable de la custòdia de les entrades. En cas de
duplicacions d'entrades amb codi idèntic, només es considerarà valida la primera
presentada. L'organització es reserva el dret a modificar el programa de l'espectacle,
tant l'hora com el dia. Si l'entrada presenta proves d'haver estat falsificada,
l'organització tindrà tot el dret a prohibir l'entrada al seu portador. Està totalment
prohibit fer fotografies, filmar o enregistrar l'espectacle. Està prohibit fumar i accedir
amb menjar o beguda a l'interior del recinte. Cal reservar l'entrada fins a la sortida del
recinte. L'ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET D'ADMISSIÓ.
NORMES D'ACCÉSs
Per accedir serà obligatori l'ús de la mascareta.
Si noteu símptomes de COVID-19, per seguretat quedeu-vos a casa.
Respecteu en tot moment les normes de l'organització.
Un cop assignat el seient, queda totalment prohibit canviar-lo.
Durant l'espectacle apagueu els telèfons i dispositius que emetin so.
Per seguretat, un cop s'abandoni el recinte ja no es podrà tornar a accedir.

