Aules d’Extensió Universitària per a
la Gent Gran de Barcelona
AUGG BCN
Entitat declarada d’utilitat pública

Núm. SOCI :

SOL·LICITUD D’INGRÉS
DADES PERSONALS

Grup Núm :
Data:

(és important que ompliu correctament totes les dades personals)

COGNOMS ....................................................... NOM…...............................................
ADREÇA

.................................................................................................................

LOCALITAT.............................................................. CODI POSTAL............................
DATA NAIXEMENT.................................................. DNI..............................................
TELÈFON:................................................................ MÒBIL ........................................
CORREU ELECTRÒNIC ..............................................................................................
 ESTUDIS REALITZATS I PROFESSIÓ (fins a la jubilació):
.......................................................................................................................................
Avís Legal
En el que es refereix al tractament de les dades personals que ens facilita, o a qualsevol altre que s’origini com a conseqüència de l’execució del servei que ens encomana,
informar-li que s’incorporaren en el sistema de tractament de dades existent la titularitat de la qual i responsabilitat és de AUGG BCN UB, amb adreça al carrer Casanova, 36,
entl. 2a, 08011, Barcelona i amb CIF G58683475, consistint de forma expressa el tractament de les esmentades dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats:
1.
La tramitació de la quota anual de soci.
2.
Tramesa dels programes trimestrals de conferències, cursos i seminaris.
3.
Gestió de la seva activitat com a soci i/o inscripcions a seminaris
4.
Atendre les seves consultes o sol·licituds.
Sense perjudici de l’acceptació del Butlletí, vostè consent rebre informació per escrit o a través de correu electrònic.
Per tal efecte facilita les següents dades: dades d’identificació, imatge, adreça postal i electrònica i dades bancàries.
Els únics destinataris de les seves dades seran els professionals de l’entitat encarregats de dita gestió, i seran conservades durant el temps que es prolongui el servei
encomanat i el necessari compliment de les obligacions legals.
Amb la present comunicació queda informat que les seves dades seran comunicades, de ser necessari, a bancs i caixes, administracions públiques i entitats necessàries per
complir amb la prestació del servei esmentat.
La falta de comunicació podria impedir dit compliment.
En virtut de l’exposat en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016, en qualsevol moment vostè podrà exercir els
seus drets de accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i
signada, incloent-hi el seu nom i cognoms i fotocòpia de DNI, a AUGG BCN UB, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic dades@auggbcn.org
Si escau, podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de AUGG BCN UB, dirigint-se per escrit a dades@auggbcn.org o al telèfon 93.451.60.40.
Li preguem que comuniqui immediatament a AUGG BCN UB, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per a la informació que contenen els nostres
Registres de Tractament estiguin sempre actualitzades i no continguin errades. Tan mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades
personals recollides són exactes i veraces.
Així mateix, li informem que AUGG BCN UB té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades
de caràcter personal i evitar l’alteració, la pèrdua i el tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades
i els riscos a que estan exposats, provinents de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot allò de conformitat amb l’exposat a la legislació vigent.
També informar-li que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Per tot allò amb la signatura del present document queda informat de tot el que precedeix i presta el seu consentiment explícit per als tractaments esmentats.

DATA ..................................SIGNATURA .........................................................................
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