FITXA
ALTA / MANTENIMENT
SOCIS

NOM

COGNOMS

ADREÇA

LOCALITAT

CODI POSTAL

DATA DE NAIXEMENT

DNI

TELÈFON MÓBIL

TELÈFON 2

CORREU ELECTRÒNIC

COMPARSA

Per complir amb el RGPD (UE) 2016/679 és obligatori tant informar-vos de l'ús que li
donarem a les seves dades (llegir darrere) com que ens doneu el consentiment exprés
per poder tractar-los.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Consentiment. Pare/Mare/Tutor Legal
A Elx, a _____ de/ d’ ________________ de ______
D/Da. _____________________________________
DNI ___________________
Done el meu consentiment exprés d'acord amb el que s'indica a la part posterior
d'aquest document. SIGNATURA

CLÀUSULA INFORMATIVA
REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

Identificació del responsable.
L'informem que les dades personals que ens faciliti són incorporades a un tractament de dades personals
denominat SOCIS el responsable dels quals és ASOCIACION FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS
ELCHE amb CIF G03565421 i amb domicili a TRNQUET, S / N (EDIFICI CALAHORRA), 03202 d'ELX,
ALACANT (ESPANYA). Podeu contactar amb el responsable del tractament, ja sigui per telèfon al número
966489598 o per correu electrònic a la bústia asoc@morosycristianoselche.com
Delegat de Protecció de Dades.
No hi ha cap delegat de protecció de dades designat.
Finalitat.
− Gestió administrativa dels membres de l'Associació. El fitxer s'utilitza per fer un seguiment de la
inscripció i cancel·lació dels socis i el pagament de les seves quotes, així com dades postals i/o correu
per a l'enviament de correspondència / comunicacions relatives als esdeveniments organitzats i / o
qualsevol altra informació que es consideri d'interès per a l'associat.
− També s'utilitzarà per a comunicacions mòbils mitjançant les aplicacions de missatgeria adequades.
− Per a aquestes comunicacions tant postals, com de correu i aplicacions mòbils se sol·licitarà el
consentiment exprés.
− A més, les dades identificatives s'utilitzaran per a la contractació de possibles assegurances d'acord
amb la legislació vigent.
− Utilitzar les imatges realitzades a través de fotografies o vídeos de persones físiques, ja siga a les
instal·lacions o en els actes promoguts per la nostra organització, per a la difusió pública de les nostres
activitats.
Període de conservació.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de
l'interessat.
Decisions automatitzades i elaboració de perfils.
No realitzat
Base jurídica del tractament.
El Tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits pel responsable del
tractament, basat en el compliment de les finalitats especificades en els Estatuts de l'Associació Festera de
Moros i Cristians. Regulada en el capítol II de l'article 9 a l'article 14.
D'altra banda, i per a matèries no contemplades en aquests estatuts, s'ha de sol·licitar-se el consentiment
de l'interessat per al tractament de les seves dades personals.
Destinataris de les cessions.
Les dades seran susceptibles de ser cedides a les Comparses que integren aquesta Associació amb el límit
dels socis que es trobin al mateix temps de la mateixa.
També es traslladaran a les companyies d'assegurances que hagen de ser contractades per aquesta
associació.
En ambdós casos, l'associació es compromet a signar un contracte que estableix l'ús determinat i definit de
les dades transferides. I comprovarà que les dades no seran utilitzades per a finalitats diferents de les
determinades en el contracte, ni seran comunicades a altres persones.
Transferències internacionals.
No es realitzen
Drets.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'ASSOCIACIÓ FESTERA DE MOROS I
CRISTIANS D'ELX estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades poden sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament
de les seues dades personals, així com la portabilitat dels mateixos, enviant un correu postal al carrer
Trinquet s/n (Edifici Calahorra) 03202 Elx (Alacant) o enviant un correu electrònic a
asoc@morosycristianoselche.com aportant dades identificatives suficients.

