
  
 

FULL DE CONSENTIMENT DE CESSIÓ DE DADES BANCÀRIES 

 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Pere Tarrés amb domicili a Barcelona, c. Numància, 149-151 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Departament Jurídic, LOPD@peretarres.org 

FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ. Les dades es faran servir per a gestionar la 

informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats 

de la Fundació, tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern i a 

instàncies de l’administració pública, es poden fer servir les dades per fer estadístiques. Les dades de contacte  

es conservaran fins que revoqueu el consentiment que atorgueu amb aquest document. La resta de dades es 

conservaran el temps que calgui segons les disposicions legals que siguin d’aplicació. 

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT. Consentiment atorgat amb aquest document, relació contractual i obligació 

legal. 

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ. Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments i 
col·laboradors de la Fundació Pere Tarrés que siguin necessaris per al compliment de les finalitats expressades, 
els proveïdors necessaris per complir les obligacions del responsable del tractament, les entitats bancàries  on 
es domicilien els rebuts, els estaments oficials als quals estem obligats a cedir les seves dades, així com els centres 
sanitaris corresponents en cas d’urgència. 

DRETS DE TERCERES PERSONES. En cas que ens cediu dades de terceres persones, els heu de comunicar tota la 

informació que consta en aquest document. 

EXERCICI DE DRETS. Teniu dret a accedir al contingut de les dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a 

limitar el tractament, a oposar-vos a que les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra 

informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el 

consentiment que atorgareu quan signeu aquest document, dirigint-vos per escrit al Carrer Numància, 149-151 

de Barcelona o presencialment, facilitant-vos els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra pretensió 

CONSEQÜÈNCIES DE LA NEGATIVA A ATORGAR CONSENTIMENT. La negativa a facilitar-nos les dades que us 

demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb vosaltres i poden condicionar 

la vostra participació en algunes activitats. 

DRET A RECLAMAR. L’organisme competent per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest 

document és l’Autoritat de Control de Protecció de Dades Espanyola, Agència Espanyola de Protecció de Dades 

ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan, nº 6. 

DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES I CREACIÓ DE PERFILS. En general, no les usem. 
 

DADES DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (cal adjuntar fotocòpia de la llibreta o certificat bancari de la titularitat)  

Autoritzo a que s’enviïn ordres de l’entitat financera  de la Fundació per debitar càrrecs al meu compte bancari 

 

 
Entitat Caixabank 

 

 

Compte bancari: 
 

IBAN Entitat Oficina D.C. Núm. compte 

              
 

           

 

Nom complet del titular del compte:    

 
DADES D’AUTORITZACIÓ 
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Mitjançant aquest document, jo (nom complet) amb DNI 
  AUTORITZO la FUNDACIÓ PERE TARRÉS perquè, en compliment de les finalitats directament relacionats amb les 
funcions legítimes d’aquesta fundació, tracti les meves dades de caràcter personal facilitades en les condicions en què ja he estat informat. 

 
SIGNA: L’afectat 

 
 

Barcelona, el de de 20   

mailto:LOPD@peretarres.org

