ÍNSCRIPCIÓ PEREGRINACIÓ A LOURDES AGOST 2019
Nom:

Cognoms:

DNI/ NIE / Passaport:

Data de Naixement:

Mòbil:

Correu electrònic:

Tel. Fix:

Adreça Postal:

Codi Postal:

Població:

Edat:

Al·lèrgies o intoleràncies:
PER ALS MENORS: Adult que se’n fa responsable durant el viatge:
TARGETA ALFA PARRÒQUIA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE BARCELONA
D’acord amb allò que preveuen els articles 5 de la LOPD i 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, el sotasignat queda
informat que:
LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ, amb domicili a c/ Aragó, 299 de Barcelona, és la responsable del tractament
de les dades personals.
El delegat de Protecció de Dades és el Sr. Rector, Mn. Ramon Corts i Blay.
Les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantinguin relació amb la parròquia es faran servir per prestar serveis
que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats que organitzem, tant per mitjans electrònics, com per altres. Per
a millorar el funcionament intern, també es poden fer servir les dades per fer estadístiques.
La imatge de les persones participants en algunes activitats pot ser enregistrada amb la finalitat de publicar les imatges i el so als
espais de difusió pública d’informació que es fan servir a la parròquia –web, blogs, xarxes socials, revista i altres publicacions-. És
possible que es puguin publicar imatges, so, treballs o dades de persones amb finalitats relacionades amb l’activitat parroquial.
A la parròquia hi ha càmeres de seguretat. Les imatges captades només es cediran a la policia o als òrgans judicials adients quan
s’hagi comés una infracció i en cas de delicte.
La informació de les persones que tinguin alguna necessitat específica, minusvalideses, condicions especials en l’àmbit de
l’origen, religió o d’altres, es tractarà amb els procediments previstos per al tractament de la informació de nivell alt de seguretat.
Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi de la parròquia degudament autoritzat pel Sr. Rector, els proveïdors,
les persones o entitats amb les qui hi hagi relació jurídica, per complir les obligacions adquirides, i les administracions públiques en
l’àmbit de les seves competències.
Alguns serveis d’emmagatzematge de dades es troben ubicats als sistemes de Google. Podeu obtenir més informació de les
seves polítiques de privacitat a: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest document.
Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a
oposar-vos al tractament, i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació.
La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb
vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.
L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola de
Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.
Amb la signatura d’aquest document manifesteu que heu rebut l’anterior informació, l’heu entesa i doneu la vostra conformitat amb
el tractament que us proposem, sense perjudici de què teniu dret a revocar el consentiment que atorgueu total o parcialment quan
ho considereu oportú mitjançant un escrit dirigit al Sr. Rector.

Em dono per assabentat a ........................................... el dia................... de ...................... de.............
El Sr./Sra.
amb DNI/NIE/Passaport
en el seu propi nom
i/o com a representant legal del menor o incapacitat
(nom del menor),
CONSENT I AUTORITZA que la Parròquia de la Puríssima Concepció tracti tota la informació facilitada i la que elabori
posteriorment en les condicions que consten en el present document.
Signatura de l’interessat/afectat

Signatura del pare, mare o tutor
(si és menor o incapacitat)

