CONSENTIMENT INFORMAT
REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
Identificació del Responsable. L'informem que les dades personals que vostè ens proporciona són
incorporades a un tractament de dades personals denominat AJUDES responsabilitat del CONSORCI GRUP
D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD amb CIF P2500093F i amb domicili en Passeig Àngel Guimerà,
28-30, 25600 - BALAGUER, LLEIDA (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon al número
973448933 o bé mitjançant correu electrònic a la bústia leader@noguerasegrianord.cat.
Delegat de Protecció de Dades. El Delegat de Protecció de dades al CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL
NOGUERA SEGRIÀ NORD es Gemma Cortada Torrent.
Finalitat. Al CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD tractem la informació de les
persones interessades amb la següent finalitat: La finalitat és la tramitació de l'ajut Leader sol·licitat per part del
promotor, tant des d'un punt de vista administratiu i de compliment d'obligacions fiscals, com des d'un punt de
vista comercial i de màrqueting.
Termini de conservació. El termini de conservació de les seves dades personals serà de: Un cop finalitzada la
relació contractual, o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà indefinit per a complir
obligacions legals, fiscals i mercantils.
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. Els informem que no existeixen decisions automatitzades,
inclosa l’elaboració de perfils.
Base Jurídica del Tractament. És l'execució d'un contracte mercantil, així com el compliment d'obligacions
fiscals i mercantils.
Destinataris de cessions. No es preveuen realitzar cessions, llevat de les que estan autoritzades per llei.
Transferències Internacionals. No es realitzen transferències internacionals.
Drets. D'acord amb la legislació vigent té els següents drets:
- Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
- Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
- Dret a la portabilitat de les dades.
Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici
del dret elegit. opcionalment, pot redirigir a l'interessat a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació
addicional sobre els seus drets.

Consentiment. A Balaguer a ......./......../........ Sr./a, ...................................................................................... amb
DNI / NIE ............................... dono el meu consentiment exprés d’acord amb l’exposat en el present document.
Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzarlo com a usuari.
SI
Signatura:

NO

