FES-TE LA FESTA VILAFRANCA

Consentiment per afegir membres a una LLISTA DE DIFUSIÓ (Whatsapp/Telegram/SMS)
CONSENTIMENT PER INFORMAR-VOS A TRAVÉS E WHATSAPP

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD), sol·licitem el vostre consentiment per afegir-vos a la llista de difusió responsabilitat de FES-TE LA
FESTA VILAFRANCA, amb l’única finalitat de ........................................, per la qual cosa se us facilita la següent
informació del tractament:
SOBRE LA PLATAFORMA WHATSAPP: Aquesta eina NO COMPLEIX amb les Transferències Internacionals de dades per
derogar-se l’Escut de Privacitat entre EEUU i UE per la qual cosa li informe’m que totes les dades facilitades per aquest
mitjà poden ser tractades per entitats d’EEUU sense el seu consentiment.
CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat
del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per
aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o
totalment destruïdes.
COMUNICACIÓ DE LES DADES: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
DRETS DE L’USUARI: Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment tot enviant un missatge amb la paraula
BAIXA. També podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició que preveu el
Reglament tot comunicant-ho al responsable del tractament mitjançant un missatge pel mateix mitjà per on rep les
comunicacions. En qualsevol cas, si considereu que el tractament de dades no s’ajusta a la normativa vigent, sempre
podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.
Si consentiu el tractament de les vostres dades en els termes exposats heu de contestar aquest missatge amb el text:
SÍ, ACCEPTO
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