CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Nom i cognoms: ________________________________________________________
NIF: ______________________________ Telèfon: ___________________________
Correu electrònic: _______________________________________________________
Adreça: _______________________________________________________________
Codi Postal i municipi: ___________________________________________________
Tipus de negoci/ Sector : _________________________________________________
Així mateix i en compliment de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i del reglament europeu RGPD 679/2016 l'informem que les seves dades estan sent objecte de
tractament per part de el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord amb CIF P2500093F, com a
unitat tècnica col·laboradora del DARP, amb la finalitat del manteniment i gestió de relacions comercials i
administratives. La base jurídica del tractament és el compliment de la legislació fiscal, mercantil i
comptable.

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable:
Unitat tècnica col·laboradora del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD
P2500093F
C/ Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer
leader@noguerasegrianord.cat
Finalitat: Gestió de caràcter comercial i administratiu, així com l’enviament de comunicats de caràcter
informatiu i comercial sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran les seves dades a tercers excepte en els casos d’obligació legal.
Drets: La persona si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat,
limitació del tractament i decisions individuals automatitzades, enviant un missatge de correu electrònic a
leader@noguerasegrianord.cat indicant en l'assumpte el dret que desitja exercitar.
Procedència: Les dades han estat facilitades lliurement per la persona interessada.

Cedeixo les meves dades personals per formar part de la base de dades del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord
com a unitat tècnica col·laboradora.
SI

NO

Accepto rebre informació de caràcter informatiu i comercial del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i del Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord com a unitat tècnica
col·laboradora.
SI

NO

continua

Autorització d’ús d’imatges: En compliment de l’establert en la normativa de Protecció de Dades, i
atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, demanem el seu consentiment per poder publicar fotografies on
apareguin les seves imatges clarament identificables.
Accepto cedir els drets de publicació, reproducció, distribució, transformació i comunicació pública per
utilitzar les imatges i dades facilitades amb caràcter indefinit i sense limitacions d’àmbit territorial.
SI

NO

Signatura:

Balaguer, ______________________________________

