La Dinamo Fundació

Informació en compliment de l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de
la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), i el Real Decret 424/2005, de 15 d'abril,
pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per la prestació de serveis de comunicacions
electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris (en endavant, RSU), li informem de
manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè seran objecte de tractament
als fitxers responsabilitat de LA DINAMO FUNDACIÓ amb la finalitat del manteniment i compliment
de la relació precontractual, incloent l'enviament de comunicacions a través del telèfon, correu postal
ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, que vostè consent a
través de la firma de la present.
La negativa al tractament de les seves dades amb les citades finalitats portaria aparellada la
impossibilitat de mantenir i complir la relació precontractual.
Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 4.3 de la LOPD, l'interessat es
compromet a comunicar a LA DINAMO FUNDACIÓ els canvis que es produeixin a les seves dades, de
forma que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.
En compliment del que estableix la LOPD i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, l'interessat pot exercitar, en qualsevol
moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a: LA DINAMO
FUNDACIÓ, amb adreça al carrer d'Eusebi Planas 12 baixos, CP 08014, BARCELONA (Barcelona),
adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Signatura de l'interessat,

Nom i cognoms:
DNI:
Actuant com a representant legal de l’associació:
NIF de l’Associació:

