
POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

1. 4000PEUS ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA COLLBATÓ (des d’ara 
4000PEUS) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada al foment social de 
l’excursionisme, els esports de muntanya, i el gaudi i el respecte per la Natura 
i el Medi Ambient. 

 
2. 4000PEUS té el nº de CIF G64353659, i té la seva seu social a Collbató, al 

carrer Pau Bertran 25. És membre de la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC), i està inscrita amb el nº 13186 al registre d’entitats 
esportives del Consell Català de l’Esport. 

 
3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades personals subministrades 
a 4000PEUS, a través de qualsevol mitjà, ja sigui presencial com informàtic 
(via pàgina web, correu electrònic o qualsevol altre mitjà), seran tractats de 
forma confidencial i passaran a formar part de l’arxiu automatitzat de 
4000PEUS, el qual ha estat degudament registrat a l’Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agenciaprotecciondatos.org). 

 
4. Les dades personals seran subministrades en els següents supòsits: 

 
• Per a inscriure’s a l’entitat com a soci 
• Per a inscriure’s a les activitats esportives que organitzi l’entitat 
• Per a sol·licitar llicència federativa de la FEEC 
• Per a inscriure’s i participar a les activitats de la secció infantil i juvenil. 

 
5. Les dades personals així subministrades i amb les finalitats indicades a 

l’arpartat 3, podran ser conservades amb l’únic objecte de realitzar les 
tramitacions necessàries, i per a tenir els mitjans de comunicació necessaris 
per a la tramesa d’informació relacionada amb l’entitat i les activitats que 
realitzi, així com qualsevol altra informació relacionada amb els objectius que 
s’especifiquen a l’apartat 1. 

 
6. Els titulars de les dades subministrades podran exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la LOPD. Aquest 
dret el podran exercir mitjançant l’enviament a 4000PEUS per correu certificat 
o forma equivalent a l’adreça indicada a l’apartat 2, indicant-ne el nom, les 
dades de contacte, els motius d’accés, cancel·lació o oposició, i còpia del DNI 
o document identificatiu equivalent. 

 
7. 4000PEUS informa que no utilitza cookies en la seva pàgina web. 

 
8. El titular de les dades subministrades garanteix que aquestes són veraces i 

se’n fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Així 
doncs, serà l’únic responsable del dany o perjudici que pogués ocasionar pel 
fet de donar subministrar dades incorrectes, incompletes o no actualitzades. 
Així mateix, no podrà introduir dades de terceres persones, essent l’únic 
responsable per aquesta raó. 



9. En cas de subministrar dades de menors d’edat, hauran de tenir permís per 
escrit dels seus pares o tutors legals. 

 
10. Les dades personals subministrades a 4000PEUS no seran en cap cas 

cedides a tercers sense el consentiment per escrit dels titulars de les dades, 
excepte si el titular de les dades hagi sol·licitat expressament a 4000PEUS 
que tramiti la llicència federativa. En aquest cas, i només en aquest, 
4000PEUS cedirà les dades personals del titular a la FEEC necessàries per a 
que pugui realitzar l’esmentada tramitació.  

 
11. La inscripció a 4000PEUS o a la participació a les activitats que organitzi, 

impliquen la cessió dels drets d’imatge de les persones inscrites. 4000PEUS 
podrà publicar imatges, de socis o inscrits a les activitats que organitzi, ja 
sigui en reproducció en paper com telemàtica, sense requerir-ne l’autorització 
expressa dels mateixos. Tot i això, 4000PEUS es compromet a fer-ne un ús 
responsable i sempre respectant l’honor de les persones. 

 
12. 4000PEUS ha adoptat les mesures necessàries per a evitar l’alteració, 

pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personal. Tot i això, els 
titulars de les dades personals han de ser conscients de que les mesures de 
seguretat a Internet no són inexpugnables, i 4000PEUS no se’n pot fer 
responsable de l’ús que en facin terceres persones, vulnerant les barreres 
tecnològiques. 

 


