
CLÀUSULA PER A  MENORS

SANTA MARIA DEL CAMI, a…….de…………….de……

De conformitat amb la norma va vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l’informam
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament tularitat AJUNTAMENT DE SANTA MARIA
DEL CAMÍ amb CIF P0705600E i amb domicili social situat a la PLAÇA DE LA VILA 1 07320 SANTAMARIA DEL
CAMÍ (ILLES BALEARS), i que a con nuació es relacionen les respec ves finalitats, terminis de conservació i
bases legi madores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració
de perfils i decisions automa tzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ té previst realitzar;

• FINALITAT:  Ges ó i  tramitació  de les  obligacions  i  deutes  que es deriven del  compliment de la
norma va a la qual està subjecte l'en tat. 

• TERMINI DE CONSERVACIÓ: Conservació de les còpies dels documents fins a la prescripció de les
les accions per reclamar una possible responsabilitat.

• BASE LEGíTIMA: El compliment d’una llei
• CESSIONS:  Les  seves  dades  seran  comunicades,  en  el  cas  de  ser  necessari  a  Organismes  i/o

administracions  públiques  amb  competència  en  la  matèria  amb  finalitat  de  cOmplir  amb  les
obligacions establertes en la norma va aplicable. A més, s’informa que la base legi madora de la
cessió és el compliment d’ una llei.

• FINALITAT: Ges ó de la recollida de dades de caràcter personal amb la finalitat de ges onar els
carnets d’accés a la Piscina Municipal.

• TERMINI DE CONSERVACIÓ: El que legalment s’ hagi establert o requerit per a la relació jurídica
establerta entre les parts.

• BASE LEGÍTIMA: El consen ment de la persona interessada

• FINALITAT:  Captació,  registre  i  tractament  d’imatges  captades  mitjançant  fotografies  i/o  vídeos
realitzats per l’ en tat, amb la finalitat de ges onar els carnets d’accés a la piscina municipal.

• TERMINI DE CONSERVACIÓ: Mentres es mantengui el consen ment prestat
• BASE LEGÍTIMA: El consen ment de la persona interessada

Al mateix temps, l’ informam que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, mitjançant el correu
electrònic dpd.conversia@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

D’acord amb els drets que li confereix la norma va vigent i aplicable de protecció de dades, podrà exercir
els seus drets d’accés, rec ficació, limitació de tractament, supressió («dret a l’oblit») , portabilitat i oposició
al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consen ment prestat pel
tractament  d’aquestes,  dirigint  la  seva  pe ció  a l’  adreça postal  indicada  a  dalt  o  al  correu electrònic
lopd@ajsantamariadelcami.net .  Podrà  dirigir-se  a  l’  Autoritat  de  Control  competent  per  presentar  la
reclamació que consideri oportuna.

L’ AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ informa que amb la signatura del present document atorga el
seu consen mient explícit per al tractament de les dades amb les finalitats a dalt referenciades.

Nom i cognom de la persona menor: Nom i cognom del pare/mare o tutor legal:

DNI: DNI:

Signatura


