
                                         
        

LA PROTECCIÓ DADES A SOCIETATS FEDERADES 

 

La Federació Catalana de Caça aconsella a les Societats federades que 
prenguin les següents mesures: 

 

1. Confidencialitat de la Junta Directiva: Tots els membres de la Junta 
Directiva, així com el personal que col·labori en la gestió de la Societat, 
hauran de signar un  document de confidencialitat de la informació interna 
de la Societat. 
 

2. Cessió de dades dels socis: Per poder utilitzar les dades dels socis, 
aquests han de signar un document on s’especifiqui que les cedeixen a la 
Societat, similar al que utilitzem a la Federació. Aquests documents 
quedaran arxivats al local social de la Societat i seran vàlids mentre la 
persona en sigui sòcia; en el moment en que deixi de ser- ho, el document 
s’ha de destruir de manera segura i les dades no es podran utilitzar. 
 

3. Així mateix, al ser una Societat Federada, és necessari que tots els socis 
signin un document de cessió de dades a la Federació Catalana de 
Caça, que nosaltres us proporcionarem. Aquests documents es portaran 
a la Representació Territorial corresponent i seran vàlids mentre la 
persona estigui federada.  
 

4. Per poder fer totes les gestions amb la Federació, es necessari signar un 
contracte de gestió de dades Federació - Societat que també us 
proporcionarem. 
 

5. Arxiu dels documents de la Societat: S’ha de tenir convenientment 
protegit, sota clau. 
 

6. Material informàtic de la Societat: També ha d’estar protegit, amb claus 
d’accés i còpies de seguretat adequades. 
 

7. Grups de correus electrònics, WhatsApp, newsletter, revistes, etc. 
S’ha de sol·licitar l’autorització a tots els possibles components del grup 
per poder-los incloure i guardar les confirmacions convenientment, mentre 
el grup estigui en funcionament.  
 

8. Empreses que tinguin accés a dades confidencials: Si la societat 
treballa amb alguna empresa que te accés a dades dels socis  (gestoria, 
armeria, etc.) ha de fer- li signar un document de confidencialitat. 
 



                                         
 
 

9. Aconsellem tenir molta cura en el tractament dels menors, sobretot pel 
que fa al dret d’imatge. Per Llei, sempre s’ha d’obtenir el permís per escrit 
dels pares o del representant legal, si s’han d’utilitzar fotografies i/o vídeos 
on aparegui un menor. 
 

10. Campionats socials i esdeveniments: per poder publicar les dades dels 
assistents i per respectar els drets d’imatge s’han de recollir les 
autoritzacions corresponents. Aconsellem que es demani fer inscripcions 
i s’adjuntin les autoritzacions per signar-les. 
 

11. Dades mèdiques: ES MOLT IMPORTANT EL SEU TRACTAMENT. En 
el cas d’un accident s’ha de ser especialment curós en l’enviament de la 
documentació mèdica a la Mutua corresponent. L’enviament s’ha de fer 
de manera segura. Poseu-vos d’acord amb la vostra Mutua respecte el 
sistema que s’ha d’utilitzar i si teniu dubtes, val més que ho consulteu amb 
la vostra Representació Territorial.  
 

12. Registre de violacions: En cas d’algun incident greu (pèrdua 
d’enviament de documentació, robatori, enviament de fitxers a un correu 
erroni, etc.) s’ha de notificar obligatòriament a la “AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCION DE DATOS” (www.aepd.es).  
 

13. Per aquelles Societats que tinguin un perfil a les xarxes socials i/o  
pàgina web s’ha de fer constar i posar en coneixement dels usuaris la 
política respecte del tractament i protecció de dades.  

 

Si teniu dubtes o necessiteu algun aclariment no dubteu a dirigir- vos a la vostra 
Representació Territorial. 

 

 

 


