
                               

             

Consentiment explícit (Comercial + Imatges + Missatgeria instantània) 

 
 
Barcelona, en data .......................... 

Les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona com a Responsable de Tractament dins 
el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals, amb la finalitat d’informar-vos de totes les activitats que 
es realitzen en aquest centre, legitimada pel vostre consentiment que ens atorgueu. 
El centre cívic Casa Groga, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, és l’Encarregat de gestionar aquestes dades 
personals de l’interessat, actuant també com a Responsable de Tractament respecte el tractament d’imatges, vídeos 
i comunicacions mitjançant missatgeria instantània i, als efectes, l’informa que, aquestes dades, seran tractades de 
conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament: 

Legitimació i finalitats del tractament: 

 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del 
tractament i, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per 
garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.  

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment, tret que sigui obligació 
legal. 
 
Consentiment explícit: l’Interessat pot autoritzar o no el tractament marcant amb una «x» a la casella corresponent de 
SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per als següents tractaments i categories de destinataris:  

 
Drets que té l’Interessat: 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta 
a la normativa vigent.  

Dades de contacte per exercir els vostres drets: 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
 
L’Interessat o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 

Nom ..........................................................................................., amb NIF ............................. 
Representant legal de ..................................................................., amb NIF ............................. 

Signatura: 

Legitimació Finalitats 

Interès legítim del Responsable 
Mantenir una relació informativa i comercial de les activitats que es realitzen a 
l’equipament o que es considerin d’interès social i/o territorial 

Consentiment de l’Interessat 

Enviament de comunicacions de serveis i activitats 
Gravació d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del 
tractament per fer-ne publicitat als mitjans de comunicació 
Comunicacions via telèfon i/o missatgeria instantània per a notificacions de canvis 
o anul·lacions dels tallers o d’altra informació rellevant (no comercial)  

SÍ NO AUTORITZACIÓ PER TRACTAR DADES PERSONALS 

  
Gravació d’imatges i vídeos per a ús intern / Grabación de imágenes y vídeos para uso interno 

  

Gravació d’imatges i vídeos per publicar-se en mitjans de comunicació del Responsable: blogs, webs, 
xarxes socials, etc. /  Grabación de imágenes i vídeos para publicarse en medios de comunicación del 
responsable: blogs, webs, redes sociales... 

  

Comunicacions via telèfon i/o missatgeria instantània per a notificacions de canvis o anul·lacions dels 
tallers o d’altra informació rellevant (no comercial) / Comunicaciones vía teléfono y/o mensajería 
instantánea para notificaciones de cambios o anulaciones del taller o otra información relevante (no 
comercial) 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

