PENYA BLAU I GRANA DE BERGA
Pl. Viladomat, 20 – 2on / 08600 / Berga / Tel. 93821 32 02
www.penyablaugranaberga.cat
info@penyablaugranaberga.cat
Soci núm.
Alta 01/22/2019
Baixa

Dades Personals

DNI o permís de residència

Nom

Data de Naixement

Cognoms
Adreça

Codi Postal

Població
Tel. Fix

Mòbil

Correu electrònic

A dia 25 de maig de 2018 ha estat aplicat de manera definitiva el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril (RGPD).
En conseqüència, els informem que les seves dades estan incorporades a les nostres bases de dades i que són tractades amb l’objectiu de fer
arribar informació sobre els nostres serveis i novetats del seu interès. Els informem de les noves polítiques de privacitat seguint la legislació
vigent en matèria de protecció de dades.

Signatura del soci *Si el soci és menor la signatura ha de ser del pare/mare o tutor

Dades bancàries
Titular del compte
Dni o titular del compte

Nom del Banc o Caixa

IBAN

Oficina

Entitat

DC

Número de compte

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei de Servies de Pagament 16/2099, ens
veiem en l’obligació de demanar la vostra autorització per domiciliar els rebuts que s’originin a partir de la vostra inscripció

Signatura del soci *Si el soci és menor la signatura ha de ser del pare/mare o tutor

Premi aquí per imprimir

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:
PENYA BLAU I GRANA DE BERGA
Finalitat:
Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.
Legitimació:
Execució d’un contracte.Consentiment de l’interessat.
Destinataris:
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a
la informació addicional, que pot exercir enviant un correu electrònic al
responsable.
Procedència:
Del propi interessat, pares o tutors legals.
Informació addicional:
Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades en el document
adjunt.

Nom i cognoms: _____________________________________________DNI: _______________
Data:
Firma:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: PENYA BLAU I GRANA DE BERGA – CIF: G59715268
Direcció postal: Plaça Viladomat, 22, 2n - 08600 Berga - Barcelona
Telèfon: 938213202
Correu electrònic: info@penyablaugranaberga.cat
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A PENYA BLAU I GRANA DE BERGA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la
finalitat de gestió de la col·laboració.
3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Mentre mantingi la relació de socil amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions
legals.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un formulari/conveni: Manteniment de la relació de col·laboració.
• Consentiment de l’interessat: Utilització dades personals per gestions internes i possible captació d’imatges
per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’entitat tals como web i/o xarxes socials.
5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Incorporació a base de dades de l’entitat per logística interna.
• Tots els mitjans informatius que utilitza l’entitat per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de la
comunicació d’imatges per als mitjans informatius de l’entitat.
6. Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha
establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://eses.facebook.com/privacy/.
• Instagram, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha
establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a:
https://instagram.com/about/legal/privacy.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PENYA BLAU I GRANA DE BERGA estem tractant
dades personals correctament, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les
dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. En determinades
circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, PENYA BLAU I GRANA DE BERGA deixarà
de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic
a info@penyablaugranaberga.cat o una carta a Plaça Viladomat, 22, 2n - 08600 Berga - Barcelona. Quan es
realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del
responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en
qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada. En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals,
especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació
davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web:
www.agpd.es.
8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a PENYA BLAU I GRANA DE BERGA procedeixen del propi interessat.

