
Document de compromís v1.0  - Grup d'Economia Solidària (GES)

Estat de la xarxa: En fase de proves. Volem controlar molt de prop el seu procés.
En cas d'algun canvi en aquest document, seràs notificat.

Secció de Compromís Ètic v1.0

Has de saber

• que el GES està obert a la participació de qualsevol persona i és un grup de treball de 
l'ASTAP.

• que el formulari d'ingrés no et compromet a res, i només serveix per donar una idea al GES de 
com puc participar a la xarxa.

Condicions del servei

Totes les persones mereixen un tracte igual, sense distinció entre gènere/sexe, raça, edat, condició 
física, intel·ligència, religió, poder adquisitiu, etc. Qui s'aprofiti d'aquestes diferències per 
dificultar la vida de les altres persones, o la del GES, que sàpiga que en prendrem mesures per tal 
d'evitar-ho.

Què és una acció
És oferir o rebre un coneixement o servei.

Com s'efectua una acció

• Per iniciar una acció a través de la xarxa hauré arribat a un acord amb les altres persones que 
participo

• Aquest acord implica responsabilitat

• En acabar l'acció evaluem com ha anat: Què tal? Aspectes a millorar entre els participants i la 
gestió del GES.

Confio en què el Grup d'Economia Solidària de l'ASTAP farà una bona administració de la 
xarxa del Banc del Temps.

Secció de Protecció de Dades v1.0

Les dades de caràcter personal (nom, direcció, telèfons, correu electrònic) només seran 
accessibles per persones de confiança dins del GES

Com funciona?

• Cada formulari té un identificador únic.

• Es digitalitzen (es fan públiques) les dades que són als llistats d'oferta i demanda. Nota: Si hi 
ha informació personal en aquesta part que identifica concretament a algú, serà eliminada. 
Valorem l'anonimat.

• Per tant, les dades personals només s'utilitzen per establir contacte amb els participants en una 
acció.

També s'accediran a les dades personals en cas que hi hagi problemes en les condicions del servei 
establertes.

Les dades es poden cancel·lar, eliminar posant-vos en contacte amb el GES, per exemple, per 
correu a gecostap en gmail punt com


