
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE NOVA POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Dijous, 27 de desembre de 2021 

El present comunicat té per objecte posar en el seu coneixement que el Federació Espeleologia 

de la Comunitat Valenciana ha implantat les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 

necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que tractem conforme 

al Reglament Europeu de Protecció de Dades de caràcter Personal [Reglament (UE) 679/20016, 

de 27 d'abril de 2016], d'ara en avant RGPD, i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals 

És el nostre deure informar-lo que com a conseqüència de la relació professional subscrita, les 

seues dades estan incloses en el nostre sistema de tractament, amb la finalitat d'oferir-li els 

servicis requerits. En aquest sentit, tractem la informació sobre la base del seu consentiment i 

per execució de l'acord subscrit. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga 

la relació actual de servicis i fins al temps que els terminis legals així ho disposen. Així mateix, 

les seues dades personals no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una 

obligació legal o quan siga necessari per a la correcta gestió de la relació de serveis. 

De la mateixa manera, ens comprometem a complir amb el que es disposa per la normativa 

sobre protecció de dades, anteriorment esmentada, així com a fer complir les mesures de 

seguretat tècniques i organitzatives implantades al personal al seu servei que tracte dades de 

caràcter personal, evitant d'aquesta forma, la pèrdua alteració i accés no autoritzat a aquests. 

Així mateix, l'informem que les persones les dades de les quals són tractades per la nostra 

organització tenen possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seues dades personals: 

accés, rectificació, limitació al tractament, oposició, portabilitat i supressió. 

Si Vosté està interessat a exercitar els seus drets, ha de dirigir comunicació escrita, identificant-

se mínimament (acompanyant còpia del DNI) davant el Responsable  del Tractament: Federació 

Espeleologia de la Comunitat Valenciana amb domicili a València, en C/ Gravador Enguidanos 7, 

B (46015, València) i email federacion@espeleocv.com 

Signat Federació Espeleologia de la Comunitat Valenciana 

 

  


