Data:
TARGETA ALFA
AUTORITZACIÓ RESPECTE AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CIRCUMSTÀNCIES SOBRE
EL DRET A LA PRÒPIA IMATGE
En virtut del que disposen els articles 4,5,6, següents i concordants de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de Protecció de Dades, SAB-URBÀ, S.L. posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer
automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades
personals i que formen part de la base de dades general d’Administració del SAB-URBÀ, S.L..
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb la única tasca de
donar compliment als lícits objectius del Patronat.
Els destinataris de la informació son tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els que
s’organitza el SAB-URBÀ, S.L., així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les dades.
La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès en els
nostres serveis.
En tot cas, els sotasignats tenen la possibilitat d’exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i
cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el que
disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de juny.
El responsable de la Base de Dades és el SAB-URBÀ, S.L.. Per a exercir els drets esmentats i per a
qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit al Departament d’Atenció a l’usuari, que es troba a la plaça de
l’Ajuntament, 1 4a planta – 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona).
Atenent allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’ns proposa, CONSENTIM EXPRESSAMENT I
AUTORITZEM al SAB-URBÀ, S.L., per a que tractin les dades que voluntàriament cedim en els formularis
acompanyats d’inscripció i domiciliació bancària, d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de
desembre i la Directiva 46/95 de la CEE. limitant la nostre autorització al compliment de les finalitats
directament relacionades amb les funcions legítimes del Patronat, en els àmbits de la Institució, els seus
departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i
privats oportuns necessaris per aconseguir el compliment del seus objectius.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, també
CONSENTIM EXPRESSAMENT I AUTORITZEM al SAB-URBÀ, S.L. per poder publicar a la web,
revista del centre i cartells, fotografies i vídeos on apareguin els sotasignats on siguin clarament
identificables.
SI AUTORITZEM

NO AUTORITZEM

Nom, Cognoms de l’alumne/a:
Nom, Cognoms pare o tutor:
Nom, Cognoms mare o tutora:
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Signatura mare o tutora:







