
 

Associació de Mares i Pares de l’Escola 
d´Infantil i Primaria Enxaneta de Viladecans 

 

 

Benvolgut soci,  

En Compliment amb el Reglament (UE) 20106/679, del 27 d'abril de 2016, o Reglament General               
de Protecció de Dades (RGPD), i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de                   
la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l'informem que, a causa dels canvis introduïts per               
la nova normativa Europea, sol·licitem que ens confirmi el seu consentiment exprés per poder            
cedir les dades facilitades per vosté a les entitats col.laboradores amb Ampa Escola Enxaneta de               
Viladecans.  

Aquestes dades només serán cedides a les empreses col.laboradores i mai amb fins publicitaris. 

Ampa Escola Enxaneta de Viladecans, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció               
de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels                
formularis i emails, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de             
Ampa Escola Enxaneta de Viladecans.  

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el                
manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació,           
assessorament i altres activitats pròpies de Ampa Escola Enxaneta de Viladecans.  

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic             
objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.  

Ampa Escola Enxaneta de Viladecans adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat,             
integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679               
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones                  
físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.  

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació             
reconeguts en el citat Reglament (UE).  

L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d'email a:            
ampaenxanetaviladecans@gmail.com o a l'adreça: C / Remolar, 3 C.P. 08840, Viladecans,           
Barcelona 

 

El President/Presidenta El Soci/a 

 

 

Ramona Ioana Macicasan Nom: ____________________________ 


