El propòsit d'aquesta Política de Privacitat, és informar els usuaris de estiu.santnicolau.com,
domiciliada a C/Jardí 72-80, Sabadell, -08202-, Barcelona, de quina és la seva política de
protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus
usuaris faciliten de forma lliure i voluntària, al Responsable del fitxer FUNDACIÓ PRIVADA
SANT NICOLAU.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat
principal inscriure el seu fill/a en l'activitat d'estiu que hagi seleccionat, així com la correcta
organització i desenvolupament de les mateixes.
Els destinataris d'aquesta informació únicament seran els departaments en què s'organitza
FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU i ens col·laboradors oportuns per l'acompliment de les
seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l'art.
12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió
a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei i en el seu cas, les bancàries
per als cobraments corresponents.
FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU l'informa que les dades dels usuaris que es facilitin a la
Web, s'allotgen en un servidor propi, atès que el servidor del lloc web està situat a C/Jardí, 7280, Sabadell, -08202-, Barcelona.
En el formulari on-line s'indica expressament que camps són obligatoris per poder fer efectiva
la petició d'inscriure al seu fill/a a les activitats d'estiu que organitzem.
Es garanteix l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l'usuari, a les
seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirà la seva
sol·licitud datada, signada i adjuntant còpia del DNI a través del correu electrònic
estiu@santnicolau.com o bé a l'adreça postal C / Jardí 72-80, Sabadell, -08202-, Barcelona.
La Web estiu.santnicolau.com ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives
necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment,
per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu
fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures
de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està fora de perill de possibles
intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA SANT
NICOLAU, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme
determina la llei.

La Web estiu.santnicolau.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre
actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del
titular d'ells, per això si hi ha alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà
al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva
obligació de notificar els canvis. En definitiva, l'usuari reconeix assumir la responsabilitat de
qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta
responsabilitat sense restricció a l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa així
com la seva legalitat a Espanya.
En inscriure el vostre fill autoritzeu que participi en les activitats programades que comportin
desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a la piscina o a la platja, i/o pernoctar
fora de casa.
Així mateix, us informem que si ens ho autoritzeu mitjançant el present document, publicarem
imatges de les activitats d’estiu que organitzem, i en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais
de comunicació propis (blocs, web, entre d’altres) de l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT
NICOLAU o del CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU, i en revistes, tríptics o fulls informatius editats
per nosaltres , per l’Escola o pel Club per tal de mantenir-vos informats il·lustrant aquests
esdeveniments i, si escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.
La prestació del servei de portal i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la
Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment
d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

