
 
 

AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES I  LA CAPTACIÓ I DIFUSIÓ DE LA 
SEVA  IMATGE I VEU  EN LA SEVA PARTICIPACIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

 

En/Na__________________________________ amb DNI _______________, presta el 
consentiment exprés, gratuït, informat, indefinit i inequívoc a l’Ajuntament de Sant 
Fruitós del Bages en representació pròpia i/o de l’entitat/ associació 
/*_________________________(*marcar en cas d’entitat) que representa pel 
tractament de les seves dades i  per a la captació i posterior difusió de les seves dades 
i imatge, així com de l’entitat que representa, en les diferents iniciatives que es puguin 
realitzar en el marc del pressupost participatiu, així com autoritza a la publicació en 
medis en línia, incloent-hi web i xarxes socials o altres plataformes de compartició, amb 
relació a la seva participació. 

Tot això de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del dret a l'honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge amb relació al que estableix la 
normativa de protecció de dades, sent coneixedor/a que les dades seran tractades sota 
la  responsabilitat de l'Ajuntament de Sant Fruitós del Bages amb la finalitat de gestionar 
aquests processos participatius. Les dades i imatges podran ser visualitzades per tot 
aquell que accedeixi als mitjans de difusió autoritzats per a la seva publicació. Aquestes 
imatges seran conservades fins que no es manifesti el contrari i d’acord amb els criteris 
d’arxiu. 

Se l'informa de la possibilitat de revocar aquest consentiment, que no tindrà efectes 
retroactius, així com d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, la limitació del 
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, que preveu la 
normativa vigent, presentant un escrit davant del registre d’aquest Ajuntament en a plaça 
de la Vila, 1, Sant Fruitós de Bages (CP 08272), o per correu electrònic a 
sfb.dpd@santfruitos.cat. 

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de 
dades /, o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d'aquesta entitat 
a sfb.dpd@santfruitos.cat. 

 

 Data: ______________________ 

 

 

 

 

 

Signatura 

mailto:sfb.dpd@santfruitos.cat
mailto:sfb.dpd@santfruitos.cat

	EnNa: 
	amb DNI: 
	Data: 
	entitat: 


