AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
AJUTS D’EMIPAC 2021/2022

Per
mitjà
de
la
present,
el/la
Sr./Sra.
………………………………………………………………., amb NIF número ……………………… i
amb
domicili
a
………………………………………………………………………………………………………………………….,
autoritza a l'associació EMIPAC, amb domicili al carrer Pere Vergés, número
1, planta 11, despatx 11, C.P.: 08020, Barcelona, amb CIF G-60991445,
telèfon 933143358 i correu electrònic emipac@emipac.org , qui actua com a
Responsable del tractament de dades personals i que cedirà les dades
personals que tingui al seu poder a la mercantil Lliteras & CIA, S.L., amb
domicili social al carrer Còrsega, 299, 4t 3a, C.P.: 08008, amb CIF B58293465, telèfon 932419080, fax 932419081 i correu electrònic
protecciondedatos@lliteras.com i que actuarà, en conseqüència, com a
Encarregat del tractament de dades personals. Es concedeix aquesta
autorització perquè en els termes legalment establerts, l'associació EMIPAC
realitzi la recol·lecció, emmagatzematge, ús, circulació, supressió i, en
general, el tractament de les dades personals que l'interessat ha accedit a
proporcionar, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
L'interessat ha estat informat que l'ús de les seves dades personals té la
següent finalitat: gestionar la concessió de la beca. Les dades proporcionades
es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les obligacions
legals. La base que legitima el tractament és la sol·licitud de la beca per part
de l'interessat i, per tant, el consentiment d'aquest. Les dades personals no
seran cedides a tercers excepte als encarregats del tractament dels mateixos
i en els casos en els quals s'hagi de complir amb una obligació legal.
L'interessat pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de
decisions individuals automatitzades mitjançant comunicació escrita dirigida
al responsable del tractament en el domicili o adreça de correu electrònic
facilitats. Igualment, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de
control en matèria de protecció de dades a través de la següent pàgina web:
http://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php
A Barcelona, a ………………. de ……………………….. de ……………

Signatura

