A continuació us facilitem el text que heu d'adjuntar a qualsevol document que hagi de ser firmat
per a aquelles persones que cedeixen la seva informació personal per al seu ús per part de l'entitat.
Algunes consideracions
La normativa de protecció de dades ens obliga a totes les associacions que treballem amb dades
personals, a tenir-ne una especial cura, així com també a notificar-ho adequadament a cada una de
les persones titulars d'aquestes dades personals per tant, cal tenir-ne una especial cura, així com
també a notificar-ho adequadament a cada una de les persones titulars d'aquestes dades personals.
Quan demanem a una persona que complementi una fitxa d'inscripció a una activitat, un full de
registre de nou soci o les seves dades de contacte per fer-li arribar un butlletí electrònic, hem de ser
conscients que el tractament d'aquestes dades ha de seguir la normativa establerta (La Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal), i que, al mateix temps, hem de notificar
correctament l'ús que se'n farà d'aquestes dades.
A continuació us presentem un model de text que podeu utilitzar per afegir tant a les fitxes que
utilitzeu per a la recollida de dades personals (per a fer inscripcions, etc.) com també als correus
electrònics que envieu utilitzant dades de contacte personals.
Per a més informació, podeu consultar també la Fitxa Temàtica Número 27, sobre la protecció de dades:
http://crajbcn.cat/fitxes_tematiques/proteccio-de-dades/

Model de text per a les butlletes de recollida de dades personals
Per afegir al final del qüestionari:
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’associació (Nom de l'associació)
únicament per a la finalitat de (definir la finalitat). En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició tot enviant un correu a (adreça de l'entitat / correu electrònic de l'entitat).

Model d'avís legal per a correus electrònics
Per afegir a la signatura del correu electrònic:
«D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem
que les vostres dades s’inclouen en el fitxer (nom del fitxer), el responsable del qual és (nom de
l’associació). Les vostres dades són tractades amb l’única finalitat de
(definir la finalitat – Exemple: mantenir la comunicació-). En qualsevol cas, podeu exercir els
vostres drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a
(adreça de l'entitat / correu electrònic de l'entitat).»

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

