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Informació de privacitat relacionada amb la gravació i retransmissió de l’Assemblea General

Informació de privacitat relacionada amb 
la gravació i retransmissió de l’Assemblea 
General

Li informem que Plataforma per Llengua-Col·lectiu l’Esbarzer amb domicili social a Carrer Sant 
Honorat 7, principal 1a 08002, com a responsable del tractament, retransmetrà i gravarà l’assemblea 
general en vídeo. En aquest sentit, si assisteix a l’Assemblea presencialment, podrà aparèixer en la 
retransmissió i gravació la seva imatge i veu. Les quals seran captades/gravades exclusivament per a 
les finalitats de:

(i) Reproducció i difusió de l’Assemblea en directe pels socis de Plataforma per la Llengua que 
optin per la assistència telemàtica a l’Assemblea. La base de legitimació és el compliment de les 
obligacions d’informació de la llei d’associacions, així com l’execució contractual (els estatuts de 
l’associació).

(ii) Gravació de l’assemblea com a acompanyament de l’acta i la seva posada a disposició dels 
socis a efectes d’informació i consulta. La base de legitimació és el compliment de les obligacions 
d’informació de la llei d’associacions i l’interès legítim de Plataforma en donar coneixement dels 
acords arribats a l’Assemblea i els temes tractats entre tots els socis. Si desitja més informació sobre 
la ponderació d’interessos realitzada per la Plataforma, ho pot sol·licitar a dades@plataforma-llengua.
cat. 

Les gravacions es mantindran per Plataforma per la Llengua durant el temps que estableixin les lleis 
en relació a la conservació de les actes. 

Els destinataris de les dades són principalment els socis de Plataforma per la Llengua. No obstant 
l’anterior, podran accedir a les seves dades personals aquells proveïdors que puguin intervenir per 
a l’enregistrament, edició i allotjament de les imatges, quan procedeixi, aquest accés es realitzarà 
únicament pel compliment dels serveis contractats i en cap cas suposarà el ús de les dades per 
finalitats pròpies o diferents. No es preveuen elaboracions de perfils ni transferències internacionals de 
dades respecte a les dades i tractaments esmenats.

Les persones titulars de les dades poden exercir el seus drets de protecció de dades que són: el 
dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu 
tractament, i altres drets d’acord amb el que s’estableix en la normativa, contactant amb Plataforma 
per la llengua través del correu electrònic: dades@plataforma-llengua.cat. Així mateix, en cas de 
divergències en relació amb el tractament de les dades, pot presentar una reclamació davant 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) - www.aepd.es.

La utilització de la imatge es durà a terme tot respectant sempre el dret a l’honor d’acord amb el 
que disposa la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig de 1982, de protecció civil del dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la normativa aplicable en matèria de protecció de 



Informació de privacitat relacionada amb la gravació i retransmissió de l’Assemblea General

3

dades, Reglament General 679/2016 de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 
Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPD).


