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Consentiment de cessió de dades
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter
personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament
titularitat de l’associació CORALS MUSICORUM ESPLUGUES, amb CIF V63082705 i amb núm.
27403 al Registre d’entitats de la Generalitat i domicili social a Esplugues de Llobregat, carrer
de les Piles s/n (Biblioteca Eliseu Font) amb la finalitat de poder gestionar les qüestions pròpies
de la condició de soci, per la gestió i organització d’activitats, i l’enviament d’informació relativa
i les activitats organitzades per la mateixa.
L’associació Corals Musicorum Esplugues, informa que procedirà a tractar les dades de manera
lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.
En compliment amb la normativa vigent, l’associació Corals Musicorum Esplugues informa que
les dades seran conservades durant el període necessari per a donar compliment a les finalitats
de la seva recollida, per tant, finalitzada aquesta es procedirà a la seva cancel·lació i eliminació.
En el cas de no facilitar les dades requerides en el formulari, i no prestar els consentiments de
forma expressa anteriorment indicats, comportarà la impossibilitat de donar-se d’alta com a
prestació i/o servei que ofereixi aquesta entitat als seus socis/es.
L’associació Corals Musicorum Esplugues realitzarà la cessió de dades de caràcter personal a
Espaiart, per poder rebre tota la informació relativa a l’activitat de l’entitat Corals Musicorum
Esplugues.
Per part de les entitats Corals Musicorum Esplugues i Espaiart s’enviarà informació i difusió
d’activitats culturals organitzades per aquestes i altres entitats que puguin resultar d’interès.
Així mateix, l’associació Corals Musicorum Esplugues l’informa que vostè:
A. Pot contactar en qualsevol moment amb l’associació Corals Musicorum Esplugues per
realitzar les consultes, suggeriments, queixes, etc. que estimi pertinents en relació amb
el tractament de les seves dades per part d’aquesta entitat, a través de la següent adreça
de correu electrònic: musicorumcorals@gmail.com o al carrer de Les Piles, s/n
d’Esplugues de Llobregat tots els dimecres de 19:30h a 22:30h.
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B. Pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió,
portabilitat i limitació al tractament a la següent adreça de correu electrònic
musicorumcorals@gmail.com o bé a la direcció postal indicada a l’inici d’aquesta
clàusula.
C. Pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que
consideri oportuna.

○

He entès tot l’exposat prèviament al tractament de les meves dades personals i

consento a que l’associació Corals Musicorum Esplugues pugui tractar-les per a les finalitats i
en les condicions exposades anteriorment.
○

Autoritzo la cessió de dades a Espaiart amb la finalitat exposada anteriorment.

○

Autoritzo a rebre per part de les entitats Corals Musicorum Esplugues i Espaiart

informació i difusió d’activitats culturals organitzades per aquestes i altres entitats que puguin
resultar d’interès.

NOM I COGNOMS DEL NOU SOCI DE COR
_____________________________________________________________________________

DATA

SIGNATURA

___________________________

Si es tracta d’un menor de 16 anys cal signatura
del pare, mare o tutor legal.
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Consentiment de drets d’imatge
○

Dono la meva autorització per captar, reproduir i publicar les imatges que es puguin

captar en les actuacions per a la difusió de l’activitat pròpia de l’entitat. Aquestes imatges es
podran publicar a la web de l’entitat, al Facebook, Twitter i Instagram de l’associació.
○

Autoritzo a que aquestes imatges puguin ésser publicades i difoses als mitjans de

comunicació propis d’Espaiart (web, Facebook, Twitter, Instagram ...)
○

Autoritzo a que l’entitat realitzi gravacions de veu, les quals poden ser publicades a les

webs de l’entitat Corals Musicorum Esplugues i/o Espaiart, al Facebook, Twitter, Instagram amb
la finalitat de fer difusió de l’activitat.

NOM I COGNOMS DEL NOU SOCI DE COR
_____________________________________________________________________________

DATA

SIGNATURA

___________________________

Si es tracta d’un menor de 18 anys cal signatura
del pare, mare o tutor legal.

