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AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE DADES PERSONALS
Benvolgut soci del Rotary Club de Terrassa:
Aquets dies hauràs rebut molta informació relativa al nou compliment de la nova política del
Règim General de Protecció de Dades, que ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018.
Des del Rotary Club de Terrassa, amb CIF G-60277423, i domicili Carretera de Montcada 19,
Terrassa 08221, volem explicar-te que utilitzarem la informació que ens has facilitat o ens facilitis
en el futur, perquè estiguis al corrent de tot el que té a veure amb la nostra entitat a través de
correu electrònic, des del que t’informarem sobre les nostres activitats, fites, campanyes i
esdeveniments, així com també la divulgació d’algunes fotografies relacionades amb l’activitat del
Rotary Club. Les dades seran tractades de forma manual.
Per pertànyer a Rotary International també has d’autoritzar a cedir les teves dades a aquesta
organització però, en cap cas, cedirem les teves dades a terceres persones o a altres entitats
que no figurin en aquest document.
Les dades facilitades es conservaran fins que ja no sigui necessari conservar-les o fins que exerciu el vostre
dret d’accés, rectificació o supressió, cancel·lació, limitació i oposició, o bé el dret de transparència i/o a la
portabilitat de les dades, enviant un escrit a Rotary Club Terrassa, a l’adreça de la carretera de Montcada 19
08221 – Terrassa o mitjançant un correu electrònic enviat a rotaryterrassa@gmail.com o per qualsevol altre
mitjà del que quedi constància de l’enviament i de la recepció.
Finalment, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de
Dades, en la seva qualitat d’autoritat de control, ubicada al carrer Jorge Juan, núm. 6 (28001 Madrid), en cas de
disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades personals per la nostra entitat.

Nom i cognoms: ............................................,,,,,,,,................ Nom parella: .........................
Carrer: ...................................................................,,................ Numero: ........ Pis: ........ Porta: ......
Ciutat: .........................................................,,............................................ Codi Postal: ...................
Telèfon/s: ...............................................,,........ Mòbil/s: ............................................,,...................
Correu/s electrònic/s: .......................................................................,,...............................................
Cedeixo les meves dades a:
Rotary Club de Terrassa
Rotary International
Autoritzo a que el Rotary Club de Terrassa pugui utilitzar i difondre les fotografies dels
actes del Rotary Club en que jo participi.

Signatura:



Les dades de caràcter personal seran tractades i incorporades a un fitxer propietat de l’Associació El Llibre de la Vida,
d’acord amb el que es disposa als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).

