
















 

 

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I L’ÚS D’IMATGES 

Cognoms i Nom de l’alumne  : 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: AFA JOAN PELEGRÍ, amb domicili a C/ Consell de Cent, 18 – 08014 BARCELONA, és 
la responsable del tractament de les dades personals 

FINALITAT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ:  Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui per prestar 
els serveis que ens demaneu i per  a mantenir-vos informats de les activitats que organitzi l’associació, tant per mitjans 
electrònics, com per altres mitjans, com per exemple aplicacions de missatgeria instantània (whatsapp, telegram, 
signal, ...). La vostra informació es conservarà als nostres arxius mentre sigueu socis de l’associació i, posteriorment, 
durant cinc anys més, a disposició de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. 

Quan participeu d’activitats organitzades des de l’associació, és possible que captem imatges vostres així com dels 
vostres fills i les vostres filles. Amb la signatura d’aquest document autoritzeu la captació d’aquestes imatges i la seva 
publicació als espais de difusió pública d’informació que fem servir. Podeu obtenir més informació sobre els espais 
concrets consultant la web de l’associació http://afajoanpelegri.cat/. Les imatges es conservaran mentre no es 
revoqui el consentiment atorgat amb aquest document. 

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT: Consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest document. 

DESTINATARIS: Els destinataris de la vostra informació són: els membres de la Junta Directiva de l’AFA, els proveïdors 
necessaris per complir amb les nostres obligacions 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 en el següent enllaç: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/   

Per l’enviament de comunicacions per correu electrònic podem fer servir la plataforma digital Mailchimp, podeu 
obtenir més informació de les seves polítiques de privacitat en el següent enllaç: https://mailchimp.com/help/about-
mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/  

DRETS DE TERCERS: En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que 
consta en aquest document. 

DRETS: Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la 
limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat 
de la vostra informació, a prohibir les decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment, el 
consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest document. 

La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens 
vinculen amb vosaltres i podrien condicionar la vostra participació a algunes activitats.  

RECLAMACIONS: 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.  

Llegida i entesa l’anterior informació, 

DEMANO I AUTORITZO al Responsable del Tractament per a què tracti tota la informació facilitada i la que s’elabori 
posteriorment en les condicions que consten en el present document. 

Barcelona, el dia .... de ............... de .........                                                                             L’afectat/ada 
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