AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE DADES

En compliment del Reglament General de Protecció de dades, l'informem del següent:
El responsable de les dades i imatges que es facilitaran amb la participació en aquest Concurs
Vocacional és el Bisbat de Menorca, concretament el Secretariat de Vocacions de l'Àrea del
Laïcat de la diòcesi de Menorca que presideix Mn. Juan Francisco Camps Serra, amb DNI
41509525E i resident actualment a Ciutadella de Menorca.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilita per tal de poder optar al premi
establert per aquesta entitat.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió de les dades i imatges que vostè ens aporta amb
l’objectiu de difondre i exposar, en cas de ser uns dels guanyadors del concurs, el vostre treball
al Seminari Diocesà de Menorca i també a les diverses parròquies de Menorca.
Les dades i imatges proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb
el que queda establert a les bases de dit concurs.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hem esmentat.
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la
seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Dades que es recolliran: Nom, llinatges, data naixement, telèfon i adreça electrònica, centre
escolar i número de DNI
Destinatari de la cessió: Secretariat de Vocacions de l'Àrea del Laïcat de la Diòcesi de Menorca.
Finalitat: participar en el concurs de Cartell Vocacional 2020
Conseqüències de no cedir les dades: impossibilitat de participar en el Concurs.
Període de conservació de les dades: Al llarg de tot l’any 2020.
Direcció on poder exercir els seus drets: vocacions@bisbatdemenorca.org
Per els motius detallats anteriorment, ens dirigim a vostès per sol·licitar autorització per cedir les
dades esmentades dels seus fills/es.
Jo ______________________________________, com a pare / mare / tutor legal de
____________________________, titular de les dades sol·licitades:
□

AUTORITZO

□

NO AUTORITZO

la cessió de dades per la finalitat descrita.
Signat:

,

de

2020

