INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT
El responsable de les dades és SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA amb CIF R2500280I i domicili fiscal
a Ctra. N-240, Km 111 de 25100 Almacelles, Lleida amb correu electrònic terresdelleida@sjdlleida.org.El contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@sjd-lleida.org.
La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la inscripció de les persones que participen en la Marxa
Solidària i altres activitats programades que es duran a terme en la mateixa jornada, així com informar
de qualsevol canvi que es pugui esdevenir en l’organització i que serà comunicat per correu electrònic.
No es prendran decisions automatitzades en base a aquestes dades.
Les dades es conservaran durant un termini de 6 mesos després de finalitzar la jornada o si fos necessari
per requeriment legal.
Enviant aquest formulari consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les dades personals amb
les finalitats exposades, la seva publicació en aquesta web i la de l’organitzador, així com en els llistats
d’inscripcions pertinents.
L’encarregat de tractament d’aquestes dades és Chronos Iter5, SL amb CIF:B-25767831. Aquestes dades
no seran transmeses a terceres persones, excepte per obligació legal, ni seran transferides a un tercer
país ni organització internacional.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició i portabilitat, pot enviar
un correu electrònic a info@iter5.cat. Així mateix, en cas de no estar d’acord amb el tractament
realitzat o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Enviant aquest formulari accepteu el reglament de l'esdeveniment.
Els camps marcats amb * són obligatoris
En virtut del nou Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant RGPD), en vigor des de 2016 i d’obligat
compliment a partir del 25 de maig de 2018.
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