
 
POLITICA DE PROTECCIO DE DADES DEL CASAL CATALA DE 

L’AREA DE WASHINGTON D.C. 
 
 
El Casal Català de l’Àrea de Washington D.C. vetlla per garantir el correcte ús i 
tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de 
recollida de dades de caràcter personal en els serveis o informació que l’usuari pugui 
sol·licitar al Casal Català de l’Àrea de Washington D.C. es donarà a conèixer a l’usuari 
l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades 
en cada cas, informant de: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del tractament, 
(iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment 
per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i 
portabilitat, i (vi) de la procedència de les dades en els casos en què les dades no s’hagin 
obtingut del directament de la persona. 
 
1.  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

En registrar-se com a soci membre del Casal, les seves dades personals són tractades 
pel Casal Català de l’Àrea de Washington D.C., amb domicili 15 Frederick Avenue, 
Frederick MD, 21701, i amb EIN D21757083. 

2.  FINALITATS I BASES DE LEGITIMACIÓ 

Les seves dades són tractades amb les finalitats següents: 

TRACTAMENT FINALITAT LEGITIMACIÓ 
 
REGISTRE COM A 

MEMBRE 

 
El Casal Català a l’Àrea de 

Washington D.C. tractarà les 
seves dades per gestionar i 
mantenir la seva condició de 

membre. També s’usaran 
per proporcionar accés a 

continguts gratuïts i per a la 
gestió dels rebuts i quotes 

com a membre. 
 

 
D’acord amb el consentiment del 
membre mentre en mantingui el 

compte d’usuari o no s’oposi al seu 
consentiment. 

 
 

BUTLLETÍ 

 
Com a membre autoritza el 

Casal Català a l’Àrea de 
Washington D.C. a enviar 

butlletins informatius 
d’activitats i esdeveniments. 

 
D’acord amb el consentiment del 
membre mentre en mantingui el 

compte d’usuari o no s’oposi al seu 
consentiment. 

 
 
 



 
3.  COMUNICACIÓ DE DADES 

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap 
altra manera a tercers i no es tractaran, en cap cas, per a finalitats pròpies.  

4.  DURADA DEL TRACTAMENT 

Totes les dades proporcionades seran tractades durant el termini establert a l'apartat 
segon d'aquesta política de privacitat.  

Sens perjudici d'aquests termes, les seves dades es podran conservar de manera 
anonimitzada amb finalitats estadístiques o bé degudament bloquejades per complir 
qualsevol obligació legal del Casal Català de l’Àrea de Washington D.C.. 

5. INFORMACIÓ I EXERCICI DELS SEUS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, 
OPOSICIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ AL TRACTAMENT I PORTABILITAT. 

En qualsevol moment, els membres del Casal Català de l’Àrea de Washington D.C. es 
podran oposar a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment sense que tingui cap 
conseqüència sobre la seva condició de membre, llevat que es doni de baixa com a tal. 

Així mateix, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació 
o portabilitat en qualsevol moment, mitjançant una comunicació per escrit dirigida al 
Casal Català de l’Àrea de Washington D.C. a l'adreça 15 Frederick Avenue, Frederick 
MD, 21701, o bé per correu electrònic a contacte@casalcatalawdc.com. 

Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades 
personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic 
contacte@casalcatalawdc.com  o bé per correu postal, enviant un escrit a l'adreça 15 
Frederick Avenue, Frederick MD, 21701 amb la referència «Política de protecció de 
dades».  

  
 
 
 
 


