Condicions de privacitat del grup de Whattsapp de la Fundació Josep Pla
La incorporació a aquest grup de difusió és voluntària i responsabilitat de
cada usuari.
En cap cas la Fundació Josep Pla no utilitzarà les dades dels usuaris agregats
per a usos alternatius als descrits.
En tot moment els usuaris poden exercir el seu dret de desestiment sortint
del grup.
Amb l’alta voluntària al grup, esteu acceptant les condicions de privacitat
que consten a continuació:
1. A través de l’alta voluntària al grup, l’usuari expressa la seva conformitat a què hi
sigui incorporat el seu número de telèfon, entenent que es podrà donar de baixa
en qualsevol moment.
2. En acceptar formar part del grup, l’usuari accepta que les altres persones que no el
tinguin a la seva llista de contactes puguin veure alguna informació personal seva,
com ara imatge, número de telèfon o nom d’usuari segons ho tingui configurat al
seu perfil.
3. L’usuari declara que li consta que les seves dades són tractades i figuren en els
sistemes de l’empresa WhatsApp Ireland Limited proveïdora del servei de
Whatsapp per als països de la Unió Europea, en els termes i condicions que figuren
a la seva web.
4. L’usuari declara saber que la finalitat d’aquest grup és únicament la recepció directa
d’informació de les activitats de la Fundació Josep Pla, i que quan aquesta entitat
deixi de comunicar-se per aquesta via el grup s’eliminarà.
5. L’usuari que es dona d’alta al grup es compromet a no utilitzar la informació dels
altres participants per cap altra finalitat, i a no extreure dades, ni comunicar-les, ni
incorporar-les a la seva llista de contactes, ni guardar-les en altres dispositius sense
autorització expressa de la persona a qui pertanyin.
6. L’usuari que es dona d’alta al grup entén que la Responsable del tractament de les
seves dades és la Fundació Josep Pla de Palafrugell, que les utilitzarà únicament per
a les finalitats indicades en el tercer punt. Li consta que podrà exercir els seus drets
en matèria de protecció de dades adreçant-se a l’administrador del grup, i que el
podrà obligar a suprimir les seves dades en qualsevol moment i que a la web del
Responsable del tractament pot llegir informació detallada sobre la seva política de
protecció de dades.

