
 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES 
 

 

Base de dades de la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar 

 

La Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar us informa de: 

 

• l’existència d’un fitxer de dades amb la informació facilitada per cada entitat o 

persona física o jurídica que proposa un acte, activitat i/o esdeveniment per a 

la Festa major, la cavalcada de Reis i el Carnestoltes i altres festes, actes o 

activitats que es promoguin i que es facin d’acord amb els seus objectius com a 

entitat. 
 

• Les dades sol·licitades són de caire obligatori per a la consecució dels actes, 

festes i esdeveniments que organitza, coorganitza, participa, col·labora, promou 

l’entitat sota l’empara de la Comissió de Festes. 
 

• Les entitats, així com persones físiques o jurídiques, que s’adrecen a la 

Comissió de festes i que han emplenat els formularis i altres documents per a 

fer actes i on consten dades personals (persona de contacte, responsable de 

l’acte, etc.) tenen la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició. 
  

• El responsable del manteniment i del tractament de les dades de contacte i 

altres dades que les entitats comuniquen per a la promoció d’actes és la junta 

de la Comissió de festes. 
 

• D’acord amb els estatuts de la Comissió de festes, les entitats han de facilitar 

les dades dels actes, activitats o esdeveniments que promouen en motiu de la 

festa major, la cavalcada de reis, el carnestoltes o altres actes, festes o 

activitats en els que sol·licitin col·laboració, ajuda o tramitació administrativa de 

permisos, llicències, etc. a la Comissió de Festes. En aquestes sol·licituds es 

demana el nom de la persona de contacte i/o responsable de l’acte i formes de 

contacte (telèfon, correu electrònic,  etc.). Bona part de la resta d’informació és 

pública i s’inclou en el programa de festes, cartells o altres sistemes de 

publicació dels actes que l’entitat presenta.  
 

• La finalitat per a tenir la informació del responsable de l’acte que es promou es 

basa en poder-se adreçar de forma ràpida i efectiva per a resoldre situacions no 

previstes, per a facilitar el contacte a les empreses que aporten elements que 

l’entitat o la persona física o jurídica ha sol·licitat a l’administració local (p.ex.: 

equips de so, equips generadors d’electricitat, tanques, etc.).  
 



 

 

• El termini de manteniment de les dades serà d’un any, com a mínim, essent el 

criteri de conservació els documents que l’entitat o la persona física o jurídica 

lliuri, en paper o per via telemàtica, per a promoure actes o esdeveniments des 

de l’anterior comunicació d’actes. 
 

• Les entitats i les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la participació de 

la Comissió de festes per a promoure activitats, actes o esdeveniments tenen el 

dret de sol·licitar la limitació del tractament i la portabilitat de les dades, a 

retirar el consentiment en qualsevol moment, a presentar una reclamació 

davant les autoritats de control.  

 

 

Consentiment 

 

La Comissió de festes de Sant Andreu de Palomar, d’acord amb la informació sobre 

la base de dades facilitada, entén que: 

 

1. La informació de caire personal i social s'obté del mateix interessat i en el 

moment en què se sol·liciten les dades per a promoure actes o esdeveniments 

d’acord amb la finalitat de la Comissió de Festes. 

 

2. Les entitats, les persones físiques o jurídiques que emplenen els documents, 

que facilita la Comissió de Festes, per a poder promoure els actes, 

esdeveniments, etc., dins del marc de la festa major, la cavalcada de reis, el 

carnestoltes i altres actes que promogui la Comissió, ho fan lliurement i estan 

informats sobre l’accés a la informació bàsica de la protecció de dades.  

 

3. Les entitats, les persones físiques o jurídiques en lliurar la documentació, que 

facilita la Comissió de festes, per a la tramitació d’actes o esdeveniments donen 

el consentiment explícit al tractament de les dades de caràcter personal que 

consten als documents; així com l’autorització a que la Comissió de festes 

faciliti el nom del responsable de l’acte, o altra persona que designi l’entitat, i 

un sistema de comunicació (telèfon de contacte, correu electrònic) a tercers 

implicats directament en els actes o esdeveniments que l’interessat promou 

(p.ex.: ajuntament de Barcelona, empreses de serveis que contracta l’ens local 

o altres que intervinguin en la consecució de l’acte o esdeveniment). 

 

  

Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar 
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