TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS:____________________________________________NIF:____________
DOMICILI: ______________________________________Nº________POBLACIÓ:_________
CP:_____________PROVINCIA:_____________________TELÈFON:_____________________
MAIL:____________________________________
Nº DE COMPTE:______________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTE:____________________________________MOBIL:_____________

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:
Associació Cultural del Llibre de Muntanya,C/Bisbe Morgades, 18 1-C , 08500-Vic ( Barcelona), Telf.938867023, amb
email info@firadelllibredemuntanya.cat
LEGITIMACIÓ I FINALITATS: L’entitat está legitimada per tractar les seves dades personals en virtut de la seva
sol.licitud, amb la finalitat de gestionar els serveis i poder prestar-los correctamente.
SI
NO
En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis en la Societat de la Informació i Comerç
Electrònic ( LSSI-CE ), el sol.licitant autoritza l’enviament de correus electrònics amb comunicacions comercials o
publicitàries per a la correcta execució del present contracte.
SI
NO
Autoritzo el tractament de la meva imatge amb fins de publicitat patrocini de l’entitat i la seva
publicación en xarxes socials, pàgines web, fullets, butlletins… podent revocar l’autorització en qualsevol momento
mitjançant el procediment esmentat anteriormente.
DESTINATARIS: En el cas que autoritzi l’ús de les imatges per promocionar els serveis de l’empresa a través del web i
xarxes socials, aquestes serán accesibles pels usuaris que accedeixin a visitar el web o les xarxes socials amb la finalitat
d’informar-se dels nostres treballs realitzats.
La nostra entitat és l’única destinatària de les seves dades, les seves dades no se cediran, llevat per obligación legal a
les administracions publiques pertinents.
CONSERVACIÓ: Un cop les dades no siguin necessaris per als fins amb els quals van ser recollides, es conservaran
bloquejats durant el termini legalment establert, 5 anys. Transcorregut aquest termini, es procedirà a la seva
destrucción o supressió.
DRETS: Pot revocar el consentiment o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposición, limitació i
portabilitat sobre les dades de carácter personal presentant una copia d’un docuement identificatiu en la dirección
del responsable.

Podeu trovar més información sobre els seus drets o presentar una reclamación davant l’autoritat de control
competent en l’Agència Espanyola de Protecció de dades. – C/ Jorge Juan, 6.28001 Madrid. (901100099-912663517)www.agpd.es.
NOM i DNI:

Data i signatura:

