
CONSENTIMENT EN PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL AMB CESSIÓ A 
TERCERS 

Roda de Ter, en data ………………………………..........................  

L’esplai El Casalot és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i 

l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del 

tractament:  

Fi del tractament: mantenir una relació comercial per garantir la correcte gestió de la seva 

incorporació/participació a les activitats sol·licitades i l'enviament de comunicacions dels nostres 

serveis i activitats.  

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir 

la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat 

adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.  

Comunicació de les dades: està previst cedir les seves dades a tercers per ser necessari per 

aconseguir la finalitat del tractament, explícitament les seves dades seran cedides a ESPLAIS 

CATALANS, Avinyó, 44 2n 08002 Barcelona. Mail: esplac@esplac.cat, com a encarregat del 

tractament. 

Drets que assisteixen a l'Interessat:  

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.  

- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o 

oposició al seu tractament.  

- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es) si considera 

que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.  

Dades de contacte per exercir els seus drets:  

Esplai: El Casalot 

Adreça: Carrer Pere Almeda, 17 08510 Roda de Ter (Barcelona) 

Correu electrònic: esplaielcasalot@gmail.com  

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu 

consentiment explícit o el del seu representant legal.  

L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:  

Nom i cognoms.................................................................................amb NIF ………………………………… 

Representant legal de l'infant/jove ...............................................................amb NIF ...................... 

Signatura 


