DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT PEL TRACTAMENT DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER A FORMAR PART DE UN GRUP DE
COMUNICACIÓ PER MISSATGERIA TELEFÒNICA VIA INTERNET
Responsable del tractament: Ajuntament d’Oliva
Delegat de protecció de dades: AGRICULTURA
Finalitats del
LA INFORMACIÓ DE PROGRAMES, ACTIVITATS, SUBVENCIONS O
tractament
QUALSEVOL INFORMACIÓ DE CARÀCTER INSTITUCIONAL
Legitimació
Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en
interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al reponsable del tractamen
Termini de conservació Es conservaran durant el temps necessari per a cumplir la finalitat per a la qual es va
demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable es que es diposa en la noramtiva
d’arxius i documentació
Tipologia i dades
Nom i cognoms; raó social;DNI/NIE/ NIF; NÚMERO DE TELEFON MOBIL
necessaries
Cessió o comunicació
NO ES PREVEUEN
de dades
Transferències
No es preveuen
internacionals
Mesures de seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’annex
( Mesures de seguretat) del reial decret 3/2020, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrónica
Drets de les persones interessades
Podran exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garanteix a les persones titulars de les dades conforme als
arts. 15-23, regulats en la L.O. 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal i garantía dels Drets Digitals, en els
seus art. 13-18, dret d’acceés, de rectificació, de supressió, dret a a la portabilitat de les dades, dret a la limitació, a la
oposició, així com el dret a no ser objecte de decisions individuals automatizades. Es fará dirigint-se a l’Ajuntament
d’Oliva acompanyant el seu DNI/NIE/NIF.

SIGNATURA DE CONFORMITAT: Com a proba de conformitat a tot el que es manifesta
respecte al tractament de les meues dades personals:
Nom i Cognoms/Raó Social________________________________________________
DNI/NIE/CIF____________________________________
Nº telèfon mòbil_________________________________
En Oliva a___________________________________

SIGNAT

