
 
 
 
CLÀUSULA PER AL COMPLIMENT DEL DEURE INFORMATIU 

 
Sr/Sra:____________________________________________________________ 

 
INTRODUCCIÓ 

L'objectiu de la present clàusula consisteix a informar a les persones interessades sobre 
les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades i dels nens i nenes, dels quals 
és progenitor o tutor legal i és Responsable del Tractament l'Entitat: AMPA ESCOLA MARE 
DE DEU DE LA ROCA. 
En la present clàusula s'indica tot el concernent a la finalitat a la qual està destinada 
aquestes dades i s'informa d'una manera clara i concisa perquè pugui donar o no els seus 
consentiments sense cap tipus d'ambigüitat o confusió. 
 

INFORMACIÓ BÀSICA sobre Protecció de Dades 

Responsable: AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE LA ROCA 

Finalitat: Gestió dels socis comptable, fiscal i administrativa. Gestió d´activitats 
extraescolars i altres organitzades per l´AMPA. 
Legitimació: Legitimació per consentiment de l'interessat. 
Destinataris: Es poden cedir dades a organitzacions o persones directament relacionades 
i col·laboradores amb el responsable, i a  entitats i instàncies amb obligació legal. 
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica 
en la informació addicional: 
Ubicació :Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a 
la   continuació d'aquest document . 

 
RESPONSABLE 

Identitat del Responsable del Tractament 
Identitat: AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE LA ROCA.. - CIF: G-43265131 

Dir. Postal: Av. Doctor Josep Anton Sagarra s/n 43300 Mont-roig del Camp (Tarragona). 
E-mail: ampa-roca@hotmail.com 
 

FINALITATS 

Descripció ampliada de la finalitat/s del tractament: 
En nom de l´entitat tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb 
la finalitat de: 
 
1 Gestió comptable i administrativa dels socis i persones inscrites a les activitats. 
2 Gestionar l'enviament de la informació (per mitjans postals o electrònics)  o comunicats a 
socis i també a persones inscrites en les activitats.. 
 
 
CONSERVACIÓ 

Terminis o criteris de conservació de les dades: 
Les dades personals proporcionades és-conservaran mentre no se sol·liciti la seva 
supressió per l'interessat. No obstant això, l´encarregat pot conservar una còpia amb les 
dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar responsabilitats de l´execució de la 
prestació. 
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LEGITIMACIÓ 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l´interessat. 
 
DESTINATARIS 

Durant el període de durada del tractament, AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DE LA ROCA 
podrà realitzar cessions de dades, a: 

- Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. 

- Entitats col·laboradores en l´organització d´activitats.(ACTIESPORT MANAGEMENT S.L.) 

- Entitats amb les quals hi hagi obligació legal. 
No és realitzaran transferències internacionals de dades. 

 
DRETS 

L'interessat pot exercir els següents drets: 
Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals. 
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. 
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. 
Dret a oposar-se al tractament. 
Dret a la portabilitat de les dades. 
Dret a retirar el consentiment prestat. 
Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'entitat, o bé dirigir un escrit a: AMPA 
Escola Mare de Déu de la Roca. També pot enviar un email a: ampa-roca@hotmail.com  . 
A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades 
competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. 
 
CONSENTIMENT 
 

La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-
li el 
servei o activitat sol·licitats  A continuació podrà acceptar les finalitats que cregui 
convenients 

marcant la seva casella corresponent, tingui en compte que algunes finalitats poden ser 
necessàries per poder-li prestar el servei o producte sol·licitat, en el cas de NO marcar 
aquestes caselles, no es podrà prestar/lliurar el servei/producte associat. 
 
[ X] Prestació-participació en les activitats organitzades per l´Ampa. (Si accepta el 
tractament de les seves dades amb aquesta finalitat marqui aquesta casella) 
[ _ ] Comunicació per mitjans postal o electrònics d´activitats,  o informació que 
poguessin ser del seu interès i facilitar la comunicació entre les parts (Si accepta el 
tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, marqui aquesta casella). 
[ _ ]  Difusió dels actes i activitats de l´Ampa, mitjançant fotos/imatges en les quals 
aparegui vostè o els nens, dels quals és progenitor o tutor legal i que es poden 
publicar en diferents suports (tauler d´anuncis, web, bloc, murals, etc…) (Si accepta 
el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat marqui aquesta casella) 
 
Signat:_________________________________ 
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