INFORMACIÓ A L’USUARI LOPD 3/2018

De conformitat amb la Llei Orgànica de l'3/2018 de el 5 de Desembre de 2018 de protecció de dades de caràcter personal i Garantia
dels Drets Digitals, l'informem que les dades que vosté ens facilite seran incorporades al sistema de tractament titularitat de
SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA amb CIF: G46094736 i domicili social situat en C/ Hort dels Frares, 62, C.P.: 46600 Alzira
(València) amb la finalitat de: Impartir / desenvolupar classes de música presencials, semipresencials o a través de videoconferència,
facturar i gestionar els rebuts per les classes de música, complir amb les obligacions legals imposades a l'activitat, enviar informació
referent a les activitats didàctiques, concerts i esdeveniments.
AUTORITZACIÓ INTEGRANT (en cas de menor PARE / MARE O TUTOR LEGAL)
Marcarà la casella si dóna el seu consentiment exprés:
Comunicar als integrants del grup la participació en els assajos amb la finalitat de control d'assistència.
A afegir el seu nombre o nombres de telèfon
en grups creats a partir de l'aplicació
WhatsApp i Telegram per tal de millorar la qualitat de la nostra comunicació amb els integrants.
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics i la possibilitat que en aquests puguen aparèixer imatges
dels integrants de SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA durant la realització de les activitats pròpies de la entitat. I com que el
dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la pròpia Llei de Protecció de Dades de caràcter personal
3/2018. Marcarà la casella si dóna el seu consentiment exprés.
A la publicació d'imatges i vídeos tant a la web com en xarxes socials, amb finalitat estrictament educativa i informativa.
Aquestes imatges i vídeos són realitzades per SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA i en les quals apareixen individualment
o en grup integrants en diferents seqüències i funcions.
Mitjançant la signatura d'aquest document vosté dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb la
finalitat esmentada.
Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari. Per tant mantindrem la seua informació personal
mentre hi haja una relació contractual i / o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació
i / o limitació del tractament de les seues dades.
En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a
l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament,
que haja de ser atesa i per a això siga necessària la seva recuperació.
Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Mentre no
ens comunique el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vosté es compromet a notificar-nos
qualsevol variació. S'informa l'integrant que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l'excepció que aquesta
comunicació de dades estiga emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei implique la necessitat d'una relació
contractual amb un encarregat de tractament
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com revocar el consentiment prestat,
dirigint la seva petició a la direcció postal indicada o al correu electrònic smalzira@gmail.com i podrà dirigir-sea l'Autoritat de
Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

Alumne/a:

Nom, cognoms, DNI i signatura integrant (en cas de menor, pare / mare o tutor legal)

DNI:

Signat:

En ........................................ a ........... de/d’........................... de 20 ......

