Consentiment explícit de pare/mare/tutor d’un menor d’edat per Inscripció Activitats
Barcelona a.........del.........................del 20......
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents
en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa
se li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: tractem les dades facilitades per l'interessat en el present formulari amb la finalitat de
tramitar la inscripció i/o activitats del nostra entitat. Així mateix, les dades de salut seran tractats amb la finalitat
de poder personalitzar les activitats.
Base de Legitimació: serà el consentiment explícit de l'interessat.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d'aquests.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu
tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla
o protecciodades@federcat.cat

Guipúscoa,

23-25

–

3r

C

08018

Barcelona

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment
explícit o el del seu representant legal.
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
Jo,...............................................................................................com

a

mare/pare

o

tutor,

amb

NIF/NIE/Passaport..................................amb domicili a............................................núm................,CP.................,
Població ..............................................., consento el tractament de les dades en els termes exposats.

Signatura:.....................................................

