MailChimp has updated its Privacy Policy and Terms of Use, effective May 23, 2018. These changes were made primarily in
preparation for the EU’s new data privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR).
With these updates, MailChimp reaffirms its commitment to safeguarding the personal data of our members, contacts, and anyone
who visits our websites. MailChimp has three core privacy principles: accountability through awareness, empowering individuals,
and protecting and safeguarding information. We embrace privacy by design, which means our teams actively design and build
features with privacy considered alongside innovation and functionality.
Here are some highlights of the changes we’ve made:






We restructured our Privacy Policy to present three primary audience groups with the information that’s most relevant to
each. These groups are members (like yourself), your contacts, and website visitors. This policy will also inform these
groups on how they can exercise their rights under the GDPR and control the use of their personal information through
our services.
If you, or your use of MailChimp, are subject to EU data protection law (including the GDPR), we’ve updated your
obligations when using MailChimp to reflect the new requirements under the GDPR.
We’ve reaffirmed MailChimp’s commitment to the responsible collection, use, transfer, disclosure, and management of
your personal information.

We encourage you to take the time to review our revised Privacy Policyand Terms of Use. By continuing to use MailChimp on or
after May 23, 2018, you acknowledge our updated Privacy Policy and agree to our updated Terms of Use.
As our company grows and evolves, we’ll continue to focus on strengthening and improving our privacy practices and tools, for the
benefit of our members, contacts, and website visitors.
Thank you for using MailChimp.
– The MailChimp Legal Team
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-------------------La versió en català oferida per l'entitat la teniu a la següent pàgina.

MailChimp ha actualitzat la seva Política de privadesa i els Termes d'ús, a partir del 23 de maig
de 2018. Aquests canvis es van fer principalment en preparació per a la nova llei de protecció
de dades de la UE, el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).
Amb aquestes actualitzacions, MailChimp reafirma el seu compromís de salvaguardar les
dades personals dels nostres membres, contactes i qualsevol persona que visiti els nostres
llocs web. MailChimp té tres principis bàsics de privadesa: la responsabilitat a través de la
consciència, l'enfortiment de les persones i la protecció i protecció de la informació. Adoptem la
privadesa pel disseny, el que significa que els nostres equips dissenyen i desenvolupen
activament funcions amb privadesa que es consideren al costat de la innovació i la
funcionalitat.
A continuació es detallen els canvis que hem realitzat:
• Hem reestructurat la nostra Política de privadesa per presentar tres grups d'audiència primaris
amb la informació més rellevant per a cadascun d'ells. Aquests grups són membres (com tu),
els contactes i els visitants del lloc web. Aquesta política també informarà aquests grups sobre
com poden exercir els seus drets sota el GDPR i controlar l'ús de la seva informació personal a
través dels nostres serveis.
• Si vostè o el vostre ús de MailChimp estan subjectes a la legislació de protecció de dades de
la UE (inclosa la GDPR), hem actualitzat les seves obligacions quan s'utilitza MailChimp per
reflectir els nous requisits de la GDPR.
• Hem reafirmat el compromís de MailChimp amb la recollida, l'ús, la transferència, la divulgació
i la gestió responsable de la seva informació personal.
Us animem a prendre el temps per revisar la Política de privadesa revisada i els Termes d'ús.
Si continueu utilitzant MailChimp el 23 de maig de 2018 o posteriorment, accepta la nostra
Política de privadesa actualitzada i accepta les nostres Condicions d'ús actualitzades.
A mesura que la nostra empresa creixi i evolucioni, continuarem centrant-nos en l'enfortiment i
la millora de les nostres pràctiques i eines de privadesa, en benefici dels nostres membres,
contactes i visitants del lloc web.
Gràcies per utilitzar MailChimp.
- L'equip legal de MailChimp
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