
POLÍTICA DE PRIVACITAT

I TREBALLADORES DE CATALUNYA

Responsable:
El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:  FEDERACIÓ DE TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE CATALUNYA – INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA amb NIF 
G60783933 i domicili a Plaça Onze de Setembre, 7. 08291. Ripollet.  
Telèfon: 626 074 083 Correu electrònic: ftc@ftc.cat

Finalitat:
La finalitat principal del tractament de les vostres dades és la correcta gestió de la vostra afiliació sindical,  
resoldre dubtes, consultes o suggeriments que ens pugueu fer arribar així com l'enviament d'informacions 
relacionades amb l'àmbit sindical, laboral, polític o social que puguem considerar de l'interès de les 
persones afiliades al sindicat. Les comunicacions podran ser enviades per correu electrònic, sms, o 
qualsevol altra mitja electrònic o físic, present o futur que possibiliti realitzar aquest tipus de comunicacions.
Puntualment també podriem fer ús de les dades per a conèixer la vostra opició mitjançant l'enviament 
d'enquestes o consultes sobre algun tema d'interès sindical.

Conservarem les teves dades mentre tinguem consentiment. Quan decidiu retirar-lo mantindrem 
bloquejades les vostres dades personals durant els terminis de prescripció lega. Transcorreguts aquests 
terminis, destruirem les vostres dades personals.

Legitimació:
La FTC-IAC està legitimada a fer servir les vostres dades en compliment dels drets que teniu a la afiliació  
sindical i en base al consentiment atorgat per la persona interesada mitjançant la signatura del document de 
consentiment de tractament de dades personals.

Destinataris:
Les dades seran gestionades per la FTC-IAC i no seran cedides a tercers, amb les següents excepcions 
que s'accepten amb la signatura del document de consentiment de tractament de dades personals que 
acompanya el full d'afiliació:

- els seveis jurídics del sindicat, a qui facilitarem les dades imprescindibles per a poder identificar la persona 
afiliada i que puguin comprovar que l’afiliació està al dia

- l’entitat bancària col·laboradora, a qui facilitarem les dades imprescindibles per al cobrament de quotes 
d’afiliació domiciliades.

- l’Administració tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i al  
departament competent en matèria d’economia i finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques  
de Catalunya, si s’escau.

Drets:
Tens dret d'accès a les teves dades personals,  de rectificació en cas que les dades siguin inexactes o 
incompletes, de supressió, quan entre d'altres motius les dades ja no siguin necessaries per a la finalmentat  
que van ser recollides, així com d'oposició a que fem tractament de les teves dades personals. També teniu 
dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Aquest dret consisteix en que obtinguis la limitació del 
tractament de les teves dades que realitza el responsable.

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals segons la normativa, podeu contactar-nos a  
ftc@ftc.cat. Tot i que si consideres que hem vulnerat els teus drets també pots contactar amb l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gentcat.cat) o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(www.afpd.com)

Per a exercir algun d'aquests drets, caldrà que acompanyeu la sol·licitud d'una còpia del document 
acreditatiu de la vostra identitat. 

http://www.afpd.com/

