
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE SOCIS 

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 

2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d’aquestes dades i (Reglament general de protecció de dades) se 

l’informa: 

El responsable del tractament de les seues dades personals és Caixa Popular Caixa Rural Coop. 

de Crèdit V., amb CIF F46090650, i domicili en l’av. de Juan de la Cierva, 9, 46980 Paterna 

(València). 

Procedència i categoria de dades. Les dades tractades procedeixen de vosté mateix, o de 

tercers a qui ha donat la seua autorització, com seria en el supòsit de representació de socis. 

En la seua condició de soci (persona física), o representant d’aquest accionista, com a 

representant d’un soci (persona jurídica), Caixa Popular tractarà les categories de dades 

següents: dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i financeres, i 

d’assegurances. En cas que assistisca i faça alguna intervenció en l’Assemblea General o en les 

juntes preparatòries, i les sessions siguen gravades, Caixa Popular tractarà la seua imatge, la 

veu i el nom. 

La finalitat del tractament de les seues dades és la gestió per a la subscripció, el 

desembossament i el reembossament de les seues aportacions al capital, així com els 

tractaments necessaris que es deriven de la seua condició de soci, com, per exemple, assistir a 

les sessions de l’Assemblea General i les juntes preparatòries. 

Així mateix, les dades es tractaran per (i) complir les normes, (ii) complir els seus contractes, 

precontractes i sol·licituds. Addicionalment, sobre la base d’interés legítim, i llevat que s’hi 

haja oposat, per (i) remetre-li comunicacions comercials de productes i servicis comercialitzats 

per la nostra entitat. 

La base de legitimació per al tractament de les seues dades personals està basada en el 

desenvolupament d’una relació contractual. Els tractaments addicionals estan basats en 

l’interés legítim de l’entitat, en l’habilitació d’algunes normes, per complir el que s’estableix en 

els Estatuts socials de Caixa Popular, així com el que s’estableix en la Llei 13/1989, de 26 de 

maig, de cooperatives de crèdit i el Reglament del seu desenvolupament aprovat pel Reial 

decret 84/1993, de 22 de gener. 

Termini de conservació. Les dades personals es conservaran durant el manteniment de la 

relació de soci i posteriorment, a la finalització de la condició de soci, es bloquejaran i se 

suprimiran les seues dades atesos els terminis legalment establits. El termini de conservació 

dels enregistraments de l’Assemblea General i les juntes preparatòries que es facen 

virtualment es conservaran durant el termini de cinc anys. No se cediran dades a tercers llevat 

d’obligació legal. 

Com a titular de les seues dades, pot exercir els seus drets a accedir, actualitzar, rectificar i 

suprimir les dades, així com altres drets, dirigint-se a Caixa Popular, amb domicili social en l’av. 

de Juan de la Cierva, 9, 46980 Paterna (València) o en l’adreça de correu electrònic 

dpo_caixapopular@caixapopular.es. 
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