
 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

A continuació, s’informa als interessats dels tractaments de dades personals que efectua la 

Fundació Barcelona Zoo i que els hi poden afectar. 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals? 

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és la Fundació Barcelona Zoo (“FBZ” 

o “la Fundació”, en endavant), amb domicili a Parc de la Ciutadella, 08003, Barcelona, telèfon 

93.887.50.34 i correu electrònic protecciodades_dpd@fundaciobarcelonazoo.cat.  

Així mateix, s’informa als interessats que la FBZ ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades 

amb el que podreu contactar a través del telèfon 93.887.50.34 o bé a través de l’adreça de 

correu electrònic protecciodades_dpd@fundaciobarcelonazoo.cat.  

Amb quina finalitat tractarem les seves dades i quina és la base que legitima aquest 

tractament? 

1. Gestionar la facturació 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar l’abonament de factures i de la resta de despeses que 

s’ocasionin. 

La base que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures 

precontractuals d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.  

2. Gestionar la comptabilitat de la Fundació 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de realitzar un control i seguiment de la situació financera i comptable 

de la Fundació. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn del Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova 

el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya i del Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

3. Presentar i gestionar les liquidacions tributàries 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar i liquidar els tributs en els supòsits en els que la normativa 

vincula el deure de contribuir.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 

de la resta de normativa que la desenvolupa o complementa. 

4. Realitzar auditories i atendre requeriments 
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La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat d’avaluar la gestió econòmica i comptable de la Fundació, així com 

atendre els requeriments rebuts pels organismes reguladors. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula 

el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local. 

5. Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, 

en tant que subjecte obligat. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn de la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 

del Finançament del Terrorisme. 

6. Gestionar les donacions 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar les donacions que rep la Fundació a favor seu. 

La base que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures 

precontractuals d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD i el compliment d'una obligació legal d'acord 

amb l'article 6.1.c) RGPD, que es desprèn de l'article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.  

7. Publicitat activa (transparència) 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar la publicació d’informació pública a la web. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn dels articles 14 i 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, 

sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

8. Gestionar les rodes de premsa 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar els actes informatius i comunicatius externs. 

La base que legitima aquest tractament és el consentiment de l’interessat d’acord amb l’article 

6.1.a) RGPD.  

9. Gestionar el Patronat de la Fundació 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar el Patronat de la Fundació, que inclou realitzar totes les 

gestions relatives als membres que conformen el Patronat, inclosa la gestió de nomenaments i 

caducitat/revocació de mandats.  



 
 
La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn dels articles 332-1 i següents del Codi Civil de Catalunya. 

Així mateix, la excepció pel tractament de categories especials de dades és la indicada a l’art. 

9.1.d) RGPD. 

10. Gestionar l’exercici de drets en protecció de dades personals 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar l’exercici de drets en matèria de protecció de dades 

personals que arribin pels canals que la Fundació posa, a tal efecte, a disposició dels interessats. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn dels articles 15 i següents del RGPD. 

11. Gestionar el Canal Ètic de la Fundació 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar i tramitar les comunicacions, consultes i suggeriments 

realitzats al Canal Ètic.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre 

infraccions del Dret de la Unió Europea. 

12. Gestionar l’exercici del dret d’accés a la informació pública 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar l’exercici del dret d’accés a la informació pública en 

l’àmbit de Transparència. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal d’acord amb 

l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn dels articles 18 i 19 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

13. Gestionar les beques 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar l’atorgament de beques per a la realització de projectes 

de recerca i conservació d’animals.  

La base que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures 

precontractuals d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.  

14. Gestionar els acords de col·laboració 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar la subscripció i execució dels acords/projectes de 

col·laboració amb tercers.   

La base que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures 

precontractuals d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.  



 
 

15. Col·laboració en treballs acadèmics universitaris 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de col·laborar amb estudiants universitaris en la realització de treballs 

acadèmics. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament d’acord amb 

l’article 6.1.e) RGPD.  

16. Col·laboració en activitats docents 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de col·laborar en activitats docents universitàries. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament d’acord amb 

l’article 6.1.e) RGPD.  

17. Consultes, queixes, suggeriments i agraïments 

La FBZ tractarà les dades personals que ens faciliteu, així com les que deriven de la relació amb 

nosaltres, amb la finalitat de gestionar les comunicacions rebudes per part de la Fundació. 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament d’acord amb 

l’article 6.1.e) RGPD.  

Durant quant temps conservarem les seves dades personals? 

La FBZ conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment 

a la finalitat per les quals es van recollir mentre que vostè no sol·liciti la supressió de les 

mateixes. 

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé 

n'hàgiu sol·licitat la seva supressió, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran 

degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions 

legals que en cada cas corresponguin.   

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

La FBZ podrà comunicar les vostres dades a tercers públics o privats quan existeixi una obligació 

o habilitació legal que així ho estableixi.   

Així mateix, per prestar-li els serveis, la Fundació podrà comptar amb proveïdors de serveis que 
podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de la FBZ, seguint les nostres 
instruccions, i en cap cas disposaran de les vostres dades per finalitats pròpies.   

Es produeixen transferències internacionals de dades personals? 

La FBZ no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es 

realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de 

protecció de dades. 



 
 
Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats amb les seves dades personals? 

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats. 

Quins son els seus drets com a titular de les dades? 

 Retirar el consentiment: en el cas que la base de licitud d’algun dels tractaments que 

efectua la FBZ sigui el consentiment de l’interessat, d’acord amb l’establert a l’article 

6.1.a) del RGPD, vostè tindrà dret a retirar el mateix en qualsevol moment. No obstant, 

la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb 

anterioritat. 

 Accés: Podreu obtenir confirmació si la FBZ tracta les vostres dades personals, així com 

consultar les dades personals incloses en els tractaments de la FBZ. 

 Rectificació: Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes i 

completar aquelles dades que siguin incompletes. 

 Supressió: Podreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres 

motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser 

recollides. 

 Oposició: Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. La FBZ deixarà 

de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o 

defensa  de possibles reclamacions. 

 Limitació del tractament: Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el 

supòsits següents: 

 Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades; 

 Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i 
sol·liciti la limitació del seu ús; 

 Quan  la FBZ no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per 
l'exercici o defensa de reclamacions; 

 Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una 
missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre 
es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els 
seus.  

 Portabilitat: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat 

i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació amb la FBZ, així com transmetre-les a 

una altra entitat 

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a la Fundació Barcelona Zoo, 

Parc de la Ciutadella, 08003, Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot 

enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: 

protecciodades_dpd@fundaciobarcelonazoo.cat. L’informem que, per a l’exercici dels seus 

drets, haurà d’identificar-se de forma suficient, indicant el dret que vol exercir. 

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades si considera que la FBZ no ha tractat les seves dades personals de 

conformitat amb la normativa aplicable.  
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