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ASSOCIACIÓ COMPARTIR EXPERIÈNCIeS
Carrer Sant Joan, núm. 33 - Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Mail: compex_vng@hotmail.com Web: compex.entitatsvilanova.cat
Telèfons: 938 16 84 52 - 608 55 34 90
NOM: ____________________________________________________________ SOCI: ___________
DNI: __________________________________
Telèfon: ____________________________
Adreça: _ __________________________________________________________________________
Les seves dades personals, seran incloses en un fitxer titularitat de l'Associació Compartir Experiències amb
domicili C. Sant Joan 33 de Vilanova i la Geltrú, Barcelona. La finalitat del tractament de les dades és el
manteniment de la teva relació com a persona afiliada, i segon el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE
DADES (25 maig 2018).
A continuació, li exposem la informació bàsica sobre el tractament de les dades personals per part de
COMPEX: "Associació compartir Experiències"
* Responsable del tractament:

Associació Compartir Experiències "COMPEX".

* Finalitat del tractament:

Gestionar la teva relació com a persona afiliada.
Remetre comunicacions personalitzades.

*Legitimació del tractament:

Execució i desenvolupament de la relació com a soci.
Consentiment exprés.

*Destinatari de les dades:

Associació Compartir Experiències: "COMPEX"

*Drets dels interessats:

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat,
mitjançant carta dirigida a l'adreça de L'Associació,
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i indicant
"PROTECCIÓ DE DADES" o correu electrònic:
compex_vng@hotmail.com

Per últim, en el cas que vostè ens autoritzi expressament a continuació, les seves dades podran ser tractades
amb les següents finalitats:
Accepto les bases del programa de l'Associació Compartir Experiències: "COMPEX"
Vull rebre comunicació personalitzada digital o escrita relacionades amb: "COMPEX"
Accepto que s'utilitzi la meva imatge per a finalitats de l'Associació: "COMPEX"
En tot cas, la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, únicament per a les finalitats
indicades, i aplicant mesures tècniques i organitzatives més adequades per a la protecció de les seves dades,
de conformitat amb la normativa aplicable vigent.
Signatura:
___________________________________________________________________________
Vilanova i la Geltrú,
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