Desitjo col·laborar econòmicament amb la Fundació Humanitària per 3r i 4rt món Dr. Trueta:

Nom:
Cognoms:
NIF:
Adreça:
Població:

CP:

:

:

Banc:
E

S

Demano que s’aboni a la Fundació Humanitària pel 3r i 4rt món Dr. Trueta, amb càrrec al meu
compte, els rebuts amb les quotes:
☐ Única

☐ Mensual

☐ Semestral

☐ Anual

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES
FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I QUART MÓN DOCTOR TRUETA li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les
Condicions Política de Privacitat i Protecció de Dades de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació.
RESPONSABLE: FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I QUART MÓN DOCTOR TRUETA G62292545 C/ Canigó, 33 ,08500 VIC
trueta@trueta.cat - 938869276
FINALITATS:
•
•

•

Gestionar col·laboracions econòmiques .
Gestionar desistiments en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Enviar publicitat relacionada amb el nostre objecte social i amb les seves àrees d'interès, per qualsevol mitjà sigui postal,
telemàtic o de mitjans de telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per la Fundació, tant
presencials com online.

LICITUD: No tractarem dades sense el consentiment explícit dels interessats per a cadascuna de les finalitats.Per a això procurarem
l'existència de garanties adequades, que podran incloure el xifrat o dissociació de les dades, per quedi protegida la identitat de
l'usuari.
LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.
BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves
dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002,
de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Llei
50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
DESTINATARIS: Cedim dades a tercers com ara operadors que gestionen la pàgina webs i que manté la nostra aplicació informàtica
que ens permet la gestió ordinària dels nostres serveis, imprescindibles per a la gestió de la nostra activitat.
DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l'última contractació; si no, no és que vostè
abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària. Les dades fiscals seran
guardats durant 5 anys per prescripció legal.
QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació
d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis
sol·licitats. L’usuari serà l'únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents
formularis de la pàgina web.
ELABORACIÓ DE PERFILS No tractarem automatitzada ment les seves dades personals , però si podrem segmentar per
característiques d’usuaris i per targets de contactes de la web.
MENORS D'EDAT: Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d'edat o incapacitats a l’hora de contractar. Entenem que
tenen l'autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització
d'aquests sigui per negligència o per culpa in vigilando, que pogués ocasionar una responsabilitat extracontractual.
TESTAMENT DIGITAL: Les persones vinculades a el mort per raons familiars o de fet, així com els seus hereus podran dirigir-se al
responsable del tractament a l'objecte d'accedir a aquests continguts i impartir les instruccions que estimin oportunes sobre la seva
utilització, destinació o supressió. Les persones esmentades no podran accedir als continguts del causant, ni sol·licitar la seva
modificació o eliminació, quan la persona morta ho hagués prohibit expressament o així ho estableixi una llei.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES No estan previstes transferències internacionals de dades personals.
DRETS: Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret limitació de la finalitat i
portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: www.trueta.cat ; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al
responsable de l'Arxiu de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin,
juntament amb la seva petició.
Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents. documents:
• Fotocòpia DNI
• Identificació i representació suficient.
• Explicació i objecte de la reclamació.
• Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè el més aviat.
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades
personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja
no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.
També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és
necessari aportar les següents dades:
• Nom de l'empresa i dades del representant d'aquesta.
• Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.
• Petició clara, que no cal motivar.

SIGNATURA

