Protecció de dades i drets d’imatge

NOM DANSAIRE :

L’Esbart Rocasagna posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així
com d’un arxiu documental general i un altre d’audiovisual que contenen dades personals i que formen part de la BASE DE
DADES GENERAL DE L’ESBART ROCASAGNA.
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació i les imatges generades per la pròpia
activitat, mantenir-vos informats per correu electrònic de les nostres activitats i de donar compliment als lícits objectius de
l’entitat.
Tanmateix, us informem que l’entitat disposa d’espais de difusió pública d’informació (web, blogs ,facebook, twitter) on es
poden publicar imatges dels dansaires i dels socis /col·laboradors de l’entitat.
Es cediran sempre als estaments oficials que, per llei o per causes de força major, exigeixin la cessió de la informació o de les
dades.
La negativa a facilitar les dades que us demanem tindrà com a conseqüència la impossibilitat de formar part de l’entitat i ,
per tant, podrà condicionar la participació en determinades activitats.
En tot cas, podeu exercir els drets de consulta, oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit regulat en la llei Orgànica
15/1.999 de 13 de desembre, seguint el procediment que estableixen els articles 24 al 36 del R.D. 1720/2007 de 21 de
desembre.
El responsable de la Base de Dades és l’entitat. Per a exercir els drets i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir a l’adreça
de correu electrònic esbart.rocasagna@gmail.com
D’acord amb el que se’m diu,
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al responsable del fitxer de l’entitat ESBART ROCASAGNA perquè tracti les dades
que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el tractament proposat, amb la finalitat que pugui gestionar tota la informació
necessària, així com perquè les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades amb què mantingui conveni regulador de
transferències d’informació sobre persones i perquè pugui publicar la imatge del dansaire als espais de difusió pública de
l’entitat.

ESBART ROCASAGNA
............................. el dia ....... de ............................. de 20.......
Nom i cognoms mare/tutora:

Signatura

Nom i cognoms pare/tutor:

Signatura

Nom i cognoms dansaires majors 16 anys:

Signatura

