POLÍTICA DE PRIVACITAT
L'Escola Municipal de Teatre de Tortosa (en endavant EMTT) posa en coneixement dels usuaris
de la pàgina www.emtt.cat (en endavant la Pàgina) la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de
les dades personals.
Per això s'adopten les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir
la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquesta i per evitar la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la
naturalesa dels dades i els riscos als quals estan exposats. L'EMTT posa en coneixement dels
usuaris de la Pàgina que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir- se
per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb
l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut,
principalment donar resposta a les sol·licituds i tràmits, i informar de les novetats que puguin
ser del seu interès. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a
aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret decancel·lació.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat
de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1,
43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat S’informa que també es pot
presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé
posar-se

en

contacte

amb

el

Delegat

de

Protecció

de

Dades

del

l'Ajuntament

protecciodades@tortosa.cat
L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a l’EMTT i es
compromet a posar en el seu coneixement qualsevol modificació d'aquestes. En cas
d'emplenar de forma incorrecta o incompleta els models de sol·licitud tindrà com a
conseqüència no poder atendre la seva sol·licitud. Els camps marcats amb un asterisc (*)
en els formularis habilitats a la Pàgina són d'emplenament obligatori.
Qualsevol canvi realitzat en la política de privacitat i en les pràctiques d'administració de
la informació es reflectirà de forma oportuna, i l'EMTT podrà afegir, modificar o eliminar aquesta
política de privacitat quan ho consideri necessari.
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