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AT ADMINISTRACIÓ 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

Identitat: EMPORHOTEL AIE 

Adreça postal: Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació .  

C. Hospital, 17-19, Planta 2ª, Palamós (17230) 

atenciociutada@ssibe.cat 

Telèfon: 972609290 

Adreça electrònica:  atenciociutada@ssibe.cat 

Delegat de 

protecció de dades: 

-------- 

 

 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals ? 

 
La finalitat del tractament és la gestió econòmica de la entitat. 
 
Els usos són els derivats de realitzar els processos habituals de gestió d'administració, de comptabilitat, compres i 
presentació d'impostos i declaracions informatives als òrgans públics competents. 
 

 

Quant de temps conservarem les vostres dades ? 
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Les dades es mantindran mentre s’estigui executant el servei contractat amb el proveïdor o l’entitat col·laboradora. Posteriorment 

es bloquejaran durant un període de 10 anys. A la fi de l’esmentat període les dades es destruiran amb l’excepció de les dades de 

contacte professional dels proveïdors de l’ entitat, les quals es conservaran de forma indefinida i, en tot cas, fins a la desaparició de 

l’ entitat, amb l’única finalitat de facilitar en un futur un nou contacte professional amb el proveïdor sempre i quan l’interessat no 

exerceixi el seu dret d’oposició i/o supressió. 

 

Les dades personals dels actes de les Assemblees Generals es podran conservar durant tota la vida de l’entitat i fins a 6 anys 

després de la seva dissolució i liquidació. Posteriorment es destruiran.  

 

Les dades relatives a representants dels socis de l’entitat es mantindran mentre l’interessat conservi la condició. Posteriorment es 

bloquejaran durant 10 anys i a la fi del període es destruiran. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

 

 Art 6.1.c RGPD: Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal. 

 Art. 6.1.b RGPD: Tractament necessari per a l’execució d’un contracte subscrit entre l’entitat i l’interessat. 

 Art. 6.1.f RGPD: Tractament necessari per a la satisfacció d’un interès legítim de l’entitat, per a tractar dades de proveïdors amb 

l’única finalitat de possibilitar el seu contacte professional i contactar amb els representants dels socis de l’ EMPORHOTEL AIE 

amb la finalitat de convocar-los a l’Assemblea General. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 

Entitats financeres: Dades identificatives i bancàries dels proveïdors, per fer efectives les operacions bancàries.  
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La resta de dades davant el requeriment d’una administració, organisme, o autoritat pública en l’exercici de les seves funcions o per 

donar compliment a una obligació legal. 

 

No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 

 

Quines categories de dades tractem ? 

 Proveïdors:  

 

 Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, signatura. 

 Dades professionals: Domicili professional, telèfon professional, correu electrònic professional, professió. 

 Dades financeres: Compte bancari 

 Col·laboradors/Representants d’entitats col·laboradores:  

 

 Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, signatura. 

 Dades professionals: Domicili professional, telèfon professional, correu electrònic professional, professió. 

 

 Representants dels socis de l’entitat: 

 

 Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, domicili, telèfon, correu electrònic, signatura. 

 Dades professionals: Càrrec. 

 

Quines son les categories d’ interessats ? 

 Proveïdors 

 Col·laboradors/ representants d’entitats col·laboradores  

 Representants dels socis de l’entitat 
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Com hem obtingut les vostres dades ? 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o del seu representant legal mitjançant enquestes o 

entrevistes , formularis i/o mecanismes de transmissió electrònica. 

 

 


