CLÀUSULA INFORMATIVA PER ALS INTERESSATS
Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals.
Les seves dades personals seran usades per a generar la corresponent targeta de compres i que pugui
utilitzar-la de manera efectiva. Aquestes dades són necessaris per poder relacionar-nos amb vostè, la
qual cosa ens permet l'ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden
ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats, cas en el
que li requerirem els corresponents consentiments.
Només el personal de l'Ajuntament que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la
informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles
entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem generar la corresponent targeta de
compres. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a
les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.
No està prevista la transferència de la seva informació personal fora de l'Espai Econòmic Europeu.
Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada
finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura.
En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè,
rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui
legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat
(portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra
adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

AJUNTAMENT D'ESPORLES
PLAÇA AJIUNTAMENT 1, CP 07190, ESPORLES (Balears (Illes))
Direcció de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades: consultasjuridico@audidat.com
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una
reclamació A l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Permisos específics (marqui la casella corresponent en cas afirmatiu):





Consent la publicació de la meva imatge en la pàgina web de l'Ajuntament i en les seves

xarxes socials amb la finalitat de difondre l'activitat desenvolupada i deixar constància d'aquests
fets.





Consent l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat.

Podrà retirar aquests consentiments en qualsevol moment.

EXISTEIX UNA VERSIÓ AMPLIADA D'AQUESTA INFORMACIÓ A LA SEVA DISPOSICIÓ TANT A
LES NOSTRES OFICINES COM A LA NOSTRA PÀGINA WEB.
Signatura de l'interessat:

Nom i Llinatges: ......................................................................................................................
DNI: ..........................................................

