C/. Sant Antoni, 16
08470 Sant Celoni
Tel. 938675213
Dimarts i dijous de 19 a 21 h

DOCUMENT DE BAIXA SÒCIA/SOCI
Nom i cognoms:

Motiu de la baixa:
Per impagament del rebut-ordre del CESC
Per ordre verbal del sòcia/soci
Per trucada del sòcia/soci
Per correu electrònic del sòcia/soci
Altres

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i
l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril
(GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del
tractament:
Finalitats del tractament: enviar comunicacions de productes o serveis.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del
tractament i, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir
la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets que té l’Interessat:- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió
de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament, dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control
(www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per a exercir els vostres drets:
CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI. C/ Sant Antoni, 16 - 08470 SANT CELONI (Barcelona), Email: info@elcesc.org
Per a efectuar aquest tractament de dades, el Responsable del tractament necessita el seu
Consentiment explícit o el del seu representant legal.
L’Interessat (o el seu representant legal) consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
Per exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel·lació, segons els termes de la Llei 15/1999, pot fer-ho a l’adreça del Centre
Excursionista Sant Celoni o bé enviant un correu electrònic a l’adreça

Signatura sòcia/soci:

Data:

