AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE DADES PERSONALS i INFORMACIÓ
PROTECCIÓ DE DADES
El/La Sr./a. ............................................................................................................,
amb DNI/NIE número ....................................................................., actuant en
nom
i
per
compte
propi
/
en
nom
i
representació
de
...............................................................................................................................
amb DNI/NIE número ............................................................, mitjançant el
present AUTORITZO la CESSIÓ per part del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça a Actius de Muntanya SA de les meves dades personals
necessàries per a l’emissió del Forfet de Temporada 2020-2021 de l’estació
de Boí Taüll.
Alhora, de conformitat amb el previst en l’article 14.5 del Reglament General de
Protecció de Dades, manifesto que he estat informat del següent:
Responsable del
tractament
Delegat/da de
protecció de dades
Finalitat del
tractament
Legitimació del
tractament
Destinataris de
cessions
Conservació de les
dades
Transferències
internacionals
Drets de les persones
interessades

Reclamació

Actius de Muntanya SA
C. dels Vergós, 44 08017 Barcelona, CIF: A08141897
dpd@fgc.cat
L’emissió i gestions pertinents relatives al títol nominatiu
sol·licitat (Forfet de temporada).
El vostre consentiment exprés per tractar les vostres dades
personals.
Les vostres dades seran cedides a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (C. dels Vergós, 44 08017
Barcelona CIF Q0801576J). També podran ser cedides en
casos de compliment d’obligacions legals.
Les dades recavades seran conservades durant el període
de temps necessari per a la seva finalitat.
No està prevista cap transferència internacional de dades
per aquest tractament.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves
dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan,
entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a la
finalitat per a la que van ser recollides. En determinades
circumstàncies, les persones interessades poden sol·licitar
l’oposició i la limitació del tractament de les seves dades,
cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la
defensa de reclamacions. Podran dirigir-se a: dpd@fgc.cat.
Es podrà presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCat) mitjançant la
seva seu electrònica (https://seu.apd.cat) o per mitjans no
electrònics.

I per a que així consti, signo el present a (lloc) ..............................., (data).

Signatura persona sol·licitant
o representant legal

