
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
 
1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
 
Les seves dades personals seran tractats per Fundació L’Atlàntida, que inclou l’EMVIC (Escola de 
Música, Conservatori i aules de música de la xarxa EMVIC) i el CAE (Centre d’Arts Escèniques d’Osona): 
 

Informació Dades del responsable 

Identitat FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA (en endavant, el “Responsable”) amb CIF: 
G59439794, Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya en data 18/09/1990 amb el número 498. 

Direcció postal 
C/Torres i Bages, 6, 08500, Vic, Barcelona 

Telèfon 
93 702 72 57 

Email de contacte 
info@latlantidavic.cat 

Contacte DPO 
ajove@aj-auditoria.com 

 
 
2. TIPUS DE DADES PERSONALS QUE ES TRACTARAN 
 
Tant si ens facilita les seves dades personals directament o com si ens les facilita un tercer, tractarem 
les següents dades personals: 
 

Tipologia de interessat Categories de dades i dades objecte de tractament 

Consultant a) Dades identificatives: nom i cognoms. 

b) Dades de contacte: email i telèfon. 

c) Dades associades a la conducta denunciada: dades laborals, dades 
fiscals, dades econòmiques, etc. 

d) Evidències: fotografies o documents relacionats amb la consulta 
plantejada. 

 

Denunciant nominal a) Dades identificatives: nom i cognoms. 

b) Dades de contacte: email i telèfon. 

c) Dades associades a la conducta denunciada: dades laborals, dades 
fiscals, dades econòmiques, etc. 

d) Evidències: fotografies o documents que puguin demostrar els fets 
denunciats. 

 

Denunciant anònim 

(El denunciant pot facilitar 

les següents dades o cap 

d’aquestes) 

a) Pseudònim. 

b) Dades de contacte: email i telèfon. 

c) Evidències: fotografies o documents que puguin demostrar els fets 
denunciats. 

Denunciant confidencial  

(El denunciant no desitja 

que el Responsable 

conegui la seva identitat. 

En aquest cas, les dades 

identificatives que faciliti 

seran gestionats únicament 

per Ribas com a gestors del 

Canal ètic) 

a) Dades identificatives: nom i cognoms. 

b) Dades de contacte: email i telèfon 

c) Dades associades a la conducta denunciada: dades laborals, dades 
fiscals, dades econòmiques, etc. 

d) Evidències: fotografies o documents que puguin demostrar els fets 
denunciats. 

 



Denunciat a) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, etc. 

b) Dades associades a la conducta denunciada: dades laborals, dades 
fiscals, dades econòmiques, etc. 

c) Evidències: fotografies o documents que puguin demostrar els fets 
denunciats. 

 

Testimoni a) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, etc. 

b) Dades de contacte: email, telèfon, adreça domicili, etc. 

c) Dades associades a la conducta denunciada: dades laborals, dades 
fiscals, dades econòmiques, etc. 

d) Evidències: fotografies o documents que puguin demostrar els fets 
denunciats. 

 

Tercers a) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, etc. 

b) Dades de contacte: email, telèfon, adreça domicili, etc. 

c) Dades associades a la conducta denunciada: dades laborals, dades 
fiscals, dades econòmiques, etc. 

d) Evidències: fotografies o documents que puguin demostrar els fets 
denunciats. 

 

 
 

3. FINALITATS 
 
Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme la gestió del Canal Ètic del Responsable, en 
compliment del model de compliance i del que es disposa en el Codi Ètic de la companyia. 
 
En el cas de consultes, també per a resoldre la mateixa i facilitar la seva resposta a l'interessat. 
 
En el cas de denúncies, també amb la finalitat de realitzar la recerca corresponent dels fets denunciats, 
protegir el denunciant de represàlies, imposar mesures contra les persones denunciades i, en el seu cas, 
iniciar accions legals contra aquestes. 
 
 
4. BASE DE LEGITIMACIÓ 
 
En el supòsit de consultes, el tractament és legítim ja que ha prestat el seu consentiment en completar i 
enviar el formulari. 
 
En el supòsit de denúncies, el tractament és legítim ja que existeix un interès públic a prevenir i perseguir 
incompliments legals. 
 
 
5. COMUNICACIÓ DE DADES 
 
Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra forma a cap 
tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis per a la recepció de comunicacions en el canal ètic i, en 
el seu cas, gestió i realització de les recerques que resultin necessàries, els quals en cap cas tractaran 
les dades per a finalitats pròpies. 
 
Sense perjudici de l'anterior, les dades personals de les denúncies podran ser comunicades a les forces 
i cossos de seguretat, Jutges o Tribunals, així com qualsevol altre organisme competent en cas de ser 
requerits en compliment de la legislació vigent. 
 
 
6. DECISIONS AUTOMATIZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS 
 
En cap cas el Responsable adoptarà decisions automatitzades amb les seves dades ni elaborarà perfils. 
 



 
7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 
 
El responsable te proveïdors internacionals, per la qual cosa és possible que els seves dades és tractin 
fora de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu. 
 
En qualsevol cas, el Responsable s'assegurarà que aquests tractaments de dades és protegeixin sempre 
amb els garanties oportunes, que podran incloure: 

• Clàusules Tipus aprovades per la UE: és tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i 
que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els 
requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

• Certificacions dels tercers: acord marc entre la UE i un tercer estat que estableix un marc 
estandarditzat per al tractament de dades concorde amb els requisits del Reglament Europeu de 
Protecció de Dades. 

 
8. DURACIÓ DEL TRACTAMENT 
 
En el supòsit de consultes, les dades personals es conservaran durant el temps imprescindible per a 
resoldre el dubte o qüestió plantejada i facilitar-li la resposta a l'interessat. Una vegada finalitzi el termini 
de conservació corresponent, les dades seran degudament bloquejades i conservades amb la finalitat 
de provar el compliment del model de compliance del Responsable i, en el seu cas, pel compliment 
d'obligacions legals. Una vegada superat aquest termini, les dades seran suprimides definitivament. 
 
En el supòsit de denúncies, les dades personals es conservaran durant el temps imprescindible per a 
decidir sobre la procedència d'iniciar una recerca dels fets denunciats o bé, transcorreguts tres mesos 
des de la recepció de la denúncia, es procedirà a la supressió de les dades de la bústia del canal ètic. Si 
es decidís iniciar una recerca, les dades personals es conservaran fora de la bústia del canal ètic durant 
el temps que duri la recerca dels fets. En cas que de la recerca es desprengui l'adopció de determinades 
mesures contra les persones investigades, les dades es conservaran en tant persisteixin les accions 
legals que procedeixin. 
 
Una vegada finalitzi el termini de conservació corresponent, les dades seran degudament bloquejades i 
conservades amb la finalitat de provar el compliment del model de compliance del Responsable i, en el 
seu cas, pel compliment d'obligacions legals. Una vegada superat aquest termini, les dades seran 
suprimides definitivament. 
 
9. EXERCICI DE DRETS 
 
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o 
portabilitat mitjançant comunicació per correu electrònic a info@latlantidavic.cat, adjuntant una còpia del 
seu DNI o document anàleg que ho identifiqui legalment. 
 
Si tingués qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades personals o qualsevol altra qüestió 
relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre DPO a través del següent email 
ajove@aj-auditoria.com. 
 
Addicionalment, pot interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si 
considera que el Responsable ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Protecció 
de Dades o qualsevol altra normativa vigent relacionada. 
 


