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PROTECCIÓ DE DADES
PER A ASSOCIACIONS
Les associacions i entitats
no lucratives també estan
obligades a complir amb
el Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD).
En la seua gestió diària, el teixit
associatiu tracta amb diferents
tipus de dades personals,
com és el cas de les persones
associades, els treballadors
i treballadores, les persones
voluntàries o els proveïdors,
entre altres.

Identificar quines dades hem de
conservar. Guardeu només dades
de les persones que siguen útils
per informar-los, registrar la seua
pertinença a l’associació, etc, i
recordeu donar-los de baixa quan ja
no mantinguen relació amb l’entitat.

Compliment dels drets ARCO de les
persones. Les persones tenen el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de les seues dades
personals.

Actualitzar polítiques i
procediments de seguretat de
dades. La redacció d’aquestes
polítiques ha de ser de fàcil
comprensió i accessibles.

Incorporar el RGPD en la cultura
de l’associació. Conscienciar a les
persones que tracten dades a ser
conscients dels motius pels quals es
reuneix tota aquesta informació i, si
és necessari, notificar-ho també a les
persones afectades.

Tant la Llei Orgànica 1/2002
del Dret d’Associació (article
14), com la Llei 14/2008
d’Associacions de la
Comunitat Valenciana (articles
9 i 16), obliguen les associacions
a tenir una relació actualitzada
de les persones associades que
complisca amb la normativa de
protecció de dades de caràcter
personal.

Encarregades de tractament.
Qualsevol empresa o entitat que
tinga accés a les dades de les
persones associades i usuàries
de l’associació (assessoria fiscal,
empreses proveïdores, etc.) ha
de signar un acord de gestió de
tractament de dades.

Consentiment del tractament de
dades. És imprescindible disposar del
document signat de cada persona
pel qual accepta que l’associació
pot tractar les seues dades
personals. El procés per aconseguir
el consentiment ha de ser fàcil i
comunicat de manera transparent,
sobre tot en el cas de menors, on serà
necessari el consentiment patern.
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AGENCIA
ESPANYOLA DE
PROTECCIÓ DE
DADES (AEPD)
L’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD) és l’organisme
públic encarregat de vetlar per la
privacitat i la protecció de dades de
la ciutadania en compliment de la
Llei orgànica de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets
digitals.
Per a resoldre possibles dubtes i
ampliar la informació sobre com
tractar les dades personals, l’AEPD
posa a la nostra disposició els
següents recursos i serveis:
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————————————————————————————
Facilita RGPD

————————————————————————————
Guies

Si la teua associació tracta dades
personals d’escàs risc, com són les
dades d’identificació de persones
associades, l’AEPD ha dissenyat
l’eina Facilita RGPD que elabora
automàticament la documentació
relativa al tractament de protecció de
dades, adaptada a la teua entitat.

L’AEPD també posa a la nostra
disposició una sèrie de guies de
referència sobre diferents aspectes
relacionats amb el tractament de
protecció de dades.

A partir d’un formulari en línia, es
generarà un arxiu descarregable que
conté la següent documentació:

————————————————————————————

•
•
•
•
•

Distintiu informatiu de zona
videovigilada
Clàusules informatives
Contractes amb encarregats del
tractament
Registre d’activitats de
tractament
Annex informatiu

Per aprofitar al màxim aquesta eina,
és important tenir preparades les
dades de l’associació i emplenar
correctament tots els camps que
apareixen en el formulari.

> Accés: Guies RGPD

MARC
NORMATIU
•

Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes i pel que
es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament General de Protecció
de Dades).

•

Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets
digitals.

•

Llei orgànica 1/2002, de 22
de març, reguladora del Dret
d’Associació.

•

Llei 14/2008, de 18 de novembre,
de la Generalitat Valenciana,
d’Associacions de la Comunitat
Valenciana.

> Accés: Facilita RGPD
————————————————————————————
Informa RGPD
Informa RGPD és un canal de
comunicació directa amb l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades a
través de la seu electrònica. Aquest
servei es dirigeix a les persones
responsables de protecció de dades
de les associacions i organitzacions
representants de categories de
responsables i encarregats del
tractament.
> Accés: Informa RGPD

