POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
1. Objecte
La present política de protecció de dades s’aplica a les dades de caràcter personal que
es puguin recollir mitjançant la consulta del lloc web o del enviament de correus
electrònics a l’adreça correu@consorcigvhospitalet.com o de la comunicació
mitjançant el telèfon de contacte del Consorci.

2. Informació relativa a dades que puguin enviar-se mitjançant l’adreça
correu@consorcigvhospitalet.com o comunicar-se mitjançant el telèfon
de contacte del Consorci


Responsable del tractament
A continuació s’indiquen les dades del Responsable del tractament:





Identitat: Consorci per a la reforma de la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat
(Consorci) – CIF: P0800110I





Dir. Postal: C/ Ciències, 69, 08908 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Telèfon: 93 264 08 54
Correu electrònic: correu@consorcigvhospitalet.com



Delegat de Protecció de Dades: dpd@consorcigvhospitalet.com

Finalitat del tractament de les seves dades
El Consorci tractarà les dades que ens proporcioni a través de l'adreça
correu@consorcigvhospitalet.com o del telèfon de contacte que apareix en el lloc
web amb la finalitat de poder respondre a la sol·licitud que pugui plantejar. Les
dades es conservaran durant el termini necessari per poder atendre qualsevol
responsabilitat originada pel tractament de les seves dades.



Legitimació
La base legal per al tractament és el seu consentiment.



Destinataris
Les seves dades no es comunicaran a tercers. El Consorci contracta l'allotjament
d’aquesta lloc web a l'empresa Bitavis Serveis Informàtics, S.L..



Drets
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Responsable del
tractament està tractant dades personals que li concerneixin i a sol·licitar l'accés a
les mateixes o el dret a portabilitat, així com a sol·licitar la seva rectificació si són

inexactes o la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a
les finalitats per les que fossin recollides.
Així mateix, en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del
tractament de les dades personals, en aquest cas solament es conservaran per a
l'exercici o la defensa de reclamacions.
Els usuaris que vulguin exercir aquests drets davant el Consorci, podran dirigir-se
per correu postal a l'adreça del Consorci o mitjançant el correu electrònic a
dpd@consorcigvhospitalet.com
Es recorda als usuaris que tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades. (www.apdcat.gencat.cat)

3. Informació relativa a l'ús de cookies


Responsable del tractament
A continuació s'indiquen les dades del Responsable del tractament respecte a la
cookie pròpia que instal·la el Consorci, segons s'indicarà posteriorment:


Identitat: Consorci per a la reforma de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat
(Consorci) - CIF: P0800110I





Dir. Postal: C/ Ciències, 69, 08908 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Telèfon: 93 264 08 54
Correu electrònic: correu@consorcigvhospitalet.com



Delegat de Protecció de Dades: dpd@consorcigvhospitalet.com

Les dades del Responsable del tractament respecte a les cookies que s'instal·len
per visionar el vídeo inclòs en el lloc web Youtube, segons s'indicarà
posteriorment, són:


Identitat: Youtube LLC (Filial de Google Inc.)



Dir. Postal: 901 Cherry Avenue, Sant Bruno, CA 94066, Estats Units.

Per conèixer la informació relativa al tractament de dades que realitza Youtube, pot
consultar
la
seva
Política
de
privadesa
en
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. Google Inc i totes les seves filials
amb seu a Estats Units es troben adherides a la Decisió Privacy Shield (UE)
2016/1250 de la Comissió Europea, de 12 de juliol de 2016.



Finalitat del tractament de les seves dades
Una cookie és un fitxer enviat a un navegador per un servidor web que
s'emmagatzema en l'equip de l'usuari per registrar la seva activitat durant la seva
navegació en un lloc web. Gràcies a les cookies es recorden les preferències dels
usuaris per millorar la seva experiència quan visita de nou una web, com l'idioma
seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina. Igualment, a través de
les cookies es pot registrar informació sobre com un usuari utilitza una web.
L'accés a www.consorcigvhospitalet.com implica la instal·lació d'una cookie pròpia i
cookies de tercer en l'equip de l'usuari.
La cookie pròpia la instal·la el Consorci i té com a finalitat facilitar-li la navegació
pel nostre lloc web, en recordar durant un període d'un any el que va decidir
respecte a l'ús de cookies.
Les cookies de tercers les instal·la i gestiona Youtube i responen a la inclusió de
vídeos en el lloc web del Consorci. La finalitat de les mateixes és principalment el
seguiment del vídeo incrustat a la web o l'emmagatzematge de les preferències de
navegació
de
l'usuari
però
para
més
informació
consulti
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.



Legitimació
La base legal per al tractament és el seu consentiment. Per això, haurà d'indicar si
consenteix o no la instal·lació de les mateixes a l'inici de la seva navegació en
www.consorcigvhospitalet.com, prement el botó corresponent que li apareix en el
baner inferior de la pàgina. No obstant això, en el cas que no realitzés cap acció i
continués amb la navegació en el lloc, s'entendrà que consenteix aquesta
utilització de cookies.



Destinataris
El Consorci contracta l'allotjament del espai Web a l'empresa Bitavis Serveis
Informàtics, S.L..



Drets
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Responsable del
tractament està tractant dades personals que li concerneixin i a sol·licitar l'accés
als mateixos o el dret a portabilitat, així com a sol·licitar la seva rectificació si són
inexactes o la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a
les finalitats per les que fossin recollides.
Els usuaris podran a qualsevol moment triar quines cookies volen que funcionin en
www.consorcigvhospitalet.com mitjançant la configuració del seu navegador

favorit. Aquests ajustos normalment es troben en les “Opcions” o “Preferències” del
menú del seu navegador.
Aquests són els passos que ha de seguir per accedir a la configuració de les
cookies i, si fos necessari, de la navegació privada en els principals navegadors:
Internet Explorer:
Eines -> Opcions d'Internet -> Privadesa -> Configuració.
Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.
Firefox:
Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada.
Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.
Chrome:
Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de
contingut.
Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.
Safari:
Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple o
l'Ajuda del navegador.
El fet que es bloquegi o s'impedeixi la instal·lació de cookies d'un lloc, pot
comportar que s'instal·li en el seu equip una cookie de rebuig perquè funcioni la
seva elecció de desactivació.
Així mateix, en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del
tractament de les dades personals, en aquest cas solament es conservaran per a
l'exercici o la defensa de reclamacions.
Els usuaris que vulguin exercir aquests drets davant el Consorci, podran dirigir-se
per correu postal a l'adreça del Consorci o mitjançant el correu electrònic a
dpd@consorcigvhospitalet.com
Es recorda als usuaris que tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades. (www.apdcat.gencat.cat)

4. Drets de les persones les dades de les quals apareguin publicades en el lloc
web
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Responsable del tractament
està tractant dades personals que li concerneixin i a sol·licitar l'accés als mateixos o el
dret a portabilitat, així com a sol·licitar la seva rectificació si són inexactes o la
supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per les
que fossin recollides.
Així mateix, en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del
tractament de les dades personals, en aquest cas solament es conservaran per a
l'exercici o la defensa de reclamacions.
Els usuaris que vulguin exercir aquests drets davant el Consorci, podran dirigir-se per
correu postal a l'adreça del Consorci o mitjançant el correu electrònic a
dpd@consorcigvhospitalet.com
Es recorda als usuaris que tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades. (www.apdcat.gencat.cat)
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