
                                                                                                                 ASSOCIACIÓ EL FAR 

 

SOCIS, COL·LABORADORS I/O VOLUNTARIS 

DADES PERSONALS  

 

  

NOM I COGNOMS  

DNI  

ADREÇA  

POBLACIÓ I CODI POSTAL  

MÒBIL  

TELÈFON FIXE  

CORREU ELECTRÒNIC  

TALLER O SERVEI  

Que d’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a 

la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals 

i la lliure circulació d’aquestes dades i 6 (tractament basat en el consentiment de la 

persona afectada) de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, i amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i de 

gestionar i tramitar aquesta sol·licitud d’acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme 

preveu el títol III de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, se m’informa de les següents dades: 

Responsable del 

tractament i Delegat de 

protecció de dades 

Associació El Far 

C/Pere Ballús, 13 

Tel. 619268413 

associacioelfar@gmail.com  

Finalitat del tractament Gestió de les dades de caràcter personal de la persona 

declarant per col·laborar amb l’Associació El Far 

Persones destinatàries de 

cessions o transferències 

Les dades facilitades per la participació en aquest procés 

selectiu no es comunicaran a tercers ni es transferiran 

fora de la Unió Europea 

Termini de conservació de 

les dades 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la 

normativa vigent. 

Drets de les persones 

interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 

portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al 

seu tractament a través del correu: 

associacioelfar@gmail.com  

mailto:associacioelfar@gmail.com
mailto:associacioelfar@gmail.com


                                                                                                                 ASSOCIACIÓ EL FAR 

 

AUTORITZACIONS I COMPROMISOS 

 

 

I per donar el consentiment, signo el present document: 

Jo ............................................................................................................ amb el 

DNI................................ perquè així consti i serveixi als efectes oportuns, signo el 

present document, 

Signatura, 

 

 

 

 

 

 

A La Garriga, a dia ……. de……………………………. de 202.. 

 Accepto la política de protecció de dades 

 

Autoritzo a l'Associació EL FAR a utilitzar imatges en les que jo aparegui per a un 

ús de difusió i sensibilització. La present autorització es realitza a títol gratuït sense 

que generi, en cap cas, drets o compensació econòmica alguna per qui subscriu. 

 Accepto rebre correus amb informació sobre actes i activitats de l’Associació El Far 

 
Em comprometo a no revelar la identitat dels usuaris i respectar la 

confidencialitat dels mateixos. 

 

Així mateix declaro que en compliment del que estableix la Llei 15/1999, de 15 de 

desembre, he estat informat/da de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i cancel·lació parcial 


