Document d’Alta d’Amic
/ COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE

Nom del/la voluntari/a:
Nom tutor/a o representant legal (si s’escau):
L’activitat que el/la voluntari/a durà a terme a l’Associació Alba no implica l’accés a dades personals. En relació a
qualsevol dada personal de la que pugui ser coneixedor el/la voluntari/a com a conseqüència de les tasques realitzades
a l’Associació Alba, aquest es compromet al compliment de les següents obligacions:
a)

Obligació de secret professional respecte de totes les dades que, per qualsevol mitjà, arribin al coneixement
del/la voluntari/a.
b) Compliment de les obligacions i els deures relatius al tractament de dades personals, en virtut de l’establert al
Reglament (UE) 2016/679.
c) Compromís de no revelar a cap persona aliena a l’Associació Alba, ni per escrit, ni verbalment, sense el
consentiment de l’entitat, cap informació a la que hagi tingut accés en el desenvolupament de les seves
funcions o que pogués haver obtingut prevalent-se de la seva condició de voluntari a l’Associació Alba.
d) Compromís de complir les obligacions mencionades anteriorment inclús després d’extingida, per qualsevol
causa, la relació existent amb l’Associació Alba.
e) Als efectes de l’establert més amunt, s’entendrà per dades de caràcter personal qualsevol informació referida
a persones físiques identificades o identificables, que de forma directa o indirecta tinguin contacte amb
l’Associació Alba.
El/la voluntari/a, o el seu tutor o representant legal, si s’escau, autoritzen expressament a l’entitat, de conformitat amb
la Llei 1/1982 (5 de maig) i el Reglament (UE) 2016/679 a captar les imatges on el voluntari aparegui dins d’activitats
pròpies de l’Associació Alba, les quals el voluntari, o el seu tutor o representant legal, si s’escau, transmet al
responsable en aquest acte de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent a més el seu
nom i cognom, per la seva difusió o explotació comercial en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web,
comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció,
exhibició i comunicació pública, tant fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials.
El responsable del tractament de les imatges és Associació Alba (Av. Onze de Setembre, s/n, 25300 Tàrrega). Delegat de
Protecció de Dades: lopd@aalba.cat.
Finalitat: Donar difusió a les activitats realitzades pels voluntaris.
Destinataris: Només es cediran les imatges a les plataformes que siguin necessàries per donar difusió a les imatges.
Legitimació i conservació: La legitimació per al tractament és el seu consentiment, a través de l’acceptació d’aquestes
condicions. Es conservaran les imatges mentre el voluntari no en sol·liciti la seva supressió, i durant el temps necessari
pel compliment de les obligacions legals.
Drets: El voluntari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a info@aalba.cat.
En cas que no respectem els seus drets, pot reclamar a www.agpd.es.

Marcar aquest quadre per autoritzar el tractament d’imatges amb les finalitats
definides al paràgraf anterior.

Tàrrega, a ___ de _______ de 20__
Signatura del responsable de l’entitat:

Signatura del voluntari, tutor o representant legal:

