Fitxa de voluntari

Nom i Cognoms:
D.N.I nº

En cas de menor, tutor legal D.N.I

Data de naixement:
NºAfiliacio a la Seg. Social:
Adreça:

C.P:

Poblacio:
Telèfon:

Correu electrònic:

Estudis relacionats amb animals ( perruqueria canina, auxiliar veterinari...)

Hores que podeu dedicar a desenvolupar la tasca

Observacions:

Per fer-se voluntari es necessita:
* fotocòpia del D.N.I
*fotocòpia targeta Seguretat Social
Signatura:

,a

de

Pro-canis Tel.610165338 661306697 agilityterrassenc@gmail.com

de 20

Clàusula recollida de dades genèrica
En compliment del que disposa la normativa vigent en materia de proteccio de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Organica 15/1999 de 13 de desembre
(LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals
aportades en aquest formulari seran tractades per CLUB AGILITY TERRASSENC, amb la fnalitat de
gestionar el voluntariat de Procanis (club agility terrassenc).
Aquestes dades es conservaran mentre duri la fnalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi
cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligacio legal, ni tampoc es
realitzara cap transferencia internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades
ja no siguin necessaries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.
Aix mateix, l’informem que te dret a sol·licitar l’acces, rectifcacio, portabilitat i supressio de les seves dades i
la limitacio i oposicio al seu tractament dirigint-se a CLUB AGILITY TERRASSENC, amb domicili a Carrer
Carles Riba 34 - 36, 08181 Sentmenat, (Barcelona) o enviant un correu electronic a
agilityterrassenc@gmail.com, junt amb una fotocopia del seu DNI o document analeg en dret, indicant el
tipus de dret que vol exercir. Te igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La
retirada del consentiment no afectara a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix.
Tambe te dret a presentar una reclamacio, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a
la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).
Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu consentiment per
al tractament esmentat.
Nom i Cognoms:

Signatura

DNI:
Data:

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable CLUB AGILITY TERRASSENC. Aquesta comunicació s'utilitzarà
exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades
no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per
escrit, indicant les seves dades personals a Carrer Carles Riba 34 - 36 08181, Sentmenat o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a
agilityterrassenc@gmail.com.

