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Política de privacitat 
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals? 

El responsable és FUNDACIÓ GREENNOVA (en endavant "GREENNOVA”) amb domicili al carrer Córsega 299, 3er 4a, 
08008, Barcelona. 

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre privacitat pots comunicar-lo a la nostra direcció postal a a 
l’adreça electrònica info@greennova.org 

 

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal? 

Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies mantingudes amb 
GREENNOVA o bé per haver solicitat que t’enviem informació sobre nosaltres. 

 

Quines dades personals tractem? 

Les dades tevfes que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant expliquem són les següents: 

Dades necessàries per mantenir la relació amb tu: 

• Nom 

• Cognoms 

• Direcció de correu electrònic 

En el cas que sigui necessari per la naturalesa de la nostra relació amb tu, podem arribar a demanar-te el DNI 

També t’informem que tractarem aquelles dades adicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions 
i interaccions que mantinguis amb GREENNOVA, incloses les que ens aportis mitjançant una xarxa social o altra 
aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com 
de les polítiques de privacitat de cada xarxa social o aplicació, pel que et recomanem llegir-les amb atenció abans de 
facilitar-nos dades a través seu. 

 

Per a què tractem les teves dades personals? 

Per donar a conèixer i promocionar les nostres activitats, així com per a fomentar la col·laboració econòmica amb 
nosaltres. 

 

Podem facilitar les teves dades a tercers? 

Només a les Administracions Públiques, i amb l’objectiu del compliment de les obligacions legals a les que 
GREENNOVA està subjecta per la seva activitat. 

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades? 

Sempre que no ens diguis el contrari, conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès en atenció 
als fins per als quals s’hagi obtingut. Els criteris emprats per a determinar els plaços de conservació inclouen les nostres 
obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra 
postura jurídica. 

 

Si ets menor de 18 anys 

Si ets menor d’edat si et plau, no ens enviïs cap dada personal teva ni de la teva família sense la prèvia autorització dels 
teus pares o tutors. Si ells hi estan d’acord, podràs participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què 
s’indiqui en cada cas. Demana als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres a info@greennova.org si 
tens algun dubte. 

 

Quins són els teus drets? 

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de 
les direccions postal i electrònica indicades. 

Tanmateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets dse 
privacitat, pots presentar una reclamació: 

• Per més información sobre les garanties de la teva privacidad, pots dirigir-te a GREENNOVA a través de 
info@greennova.org o a través de la direcció postal indicada. 

• Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva direcció 
postal. 


