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/
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Població
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/

/

PINGRA. Parc Infantil de Nadal de Granollers. CIF G 61502217. www.pingra.org

ESCRIURE TOTES LES DADES AMB MAJÚSCULES

DD/MM/AAAA

Firma
En compliment del que estableix l'article 7 del Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, així com la resta de normatives estatals vigents, li comuniquem que les dades que
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vostè ens
faciliti,
tractades
fitxers titularitat
PINGRA – CIUTADANA
Associació Ciutadana
Parc Infantil
de Nadal de
D'acord
amb
la Lleiquedaran
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GRANOLLERS,
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unNadal
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prestar-li
elsen
nostres
com aque
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vers
Gestió d’accés
Parc Infantil
de dades
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DADES
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PIN. l’entitat,
La finalitat
decom
la seva
creació, d’activitats
existència i diverses
manteniment
el tractament
de les dades amb
l’única
o promocions
vinculades
així
informació
que elésPINGRA
pugui desenvolupar
al llarg
de funció
l’any. Mitjançant
de donar compliment als lícits objectius i al caràcter propi de l'associació. El fet de firmar l'inscripció comporta l'acceptació de les
la signatura del present document vostè dóna el seu consentiment exprés perquè PINGRA – Associació Ciutadana del Parc Infantil de Nadal de
condicions.
Granollers
pugui utilitzar
amb
aquestrectificar,
fi concretcancel·lar
les dadeso facilitades
per
vostè, comprometent-se
a tractar
de forma confidencial
També
t'informem
que pots
accedir,
oposar-te al
tractament
de la teva informació
sol·licitant-ho
per escrit al les dades de caràcter
personald'ASSOCIACIÓ
i a no comunicar
o cedir aquesta
informació
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possibilitat
que
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els drets d'accés, rectificació,
domicili
CIUTADANA
PEL PARC
INFANTIL DE
NADALAixí
DE GRANOLLERS,
Avinguda
Prat
de la Riba,
75,té08402
Granollers
supressió i portabilitat
de les dades
i els de
limitació
i oposició
al protecció
tractament,
fins ien
totelde
revocació
consentiment, mitjançant escrit dirigit a:
(Barcelona)
i CIF: G-61502217.
Pots trobar
tota
la informació
de la
de odades
web
del pin.del
www.pingra.org
l’Avinguda Prat de la Riba, nº 75 , de Granollers (08401- Barcelona) o al correu: baixa@pingra.org, acompanyant còpia de DNI.

