
   
 

CONSENTIMENT EXPLÍCIT, I INFORMAT PER AL TRACTAMENT DE LES
SEUES DADES PERSONALS PER MITJÀ DE COMUNICACIONS PER XARXES

SOCIALS I CANALS ONLINE  

Dades Persona Interessada 

DNI/NIE/PASSAPORT: 

NOM: COGNOMS: 

DOMICILI: LOCALITAT: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

TELÈFON: DATA NAIXEMENT:  

AUTORITZACIÓ NOMÉS PER A MENORS DE 14 ANYS

D./Dña: amb DNI/NIEPASSAPORT: 

en  qualitat  de  (PADRE/MADRE/TUTOR)   autoritze  el  tractament  de  les  dades

personals de , en relació amb l'ús de xarxes socials i canals
online per a la comunicació d'esdeveniments de l'Ajuntament, sent esta la finalitat del tractament, subjecta a
la legislació vigent sobre protecció de dades personals. Este consentiment podrà ser revocat en qualsevol
moment. 

Marcant la present casella manifest el meu consentiment expresse, inequívoc i informat per al tractament

de les  meues dades personals  en  els  termes exposats  en  la  informació  sobre  protecció  de  dades de
caràcter personal arreplega en la pàgina 2. En cas de no atorgar este consentiment, esta comunicació
d'esdeveniments i activitats no podrà ser realitzada.

SIGNATURA: 

El Campello, a  de  de 

Marcant la present casella manifest el meu consentiment expresse, inequívoc i informat per al tractament

de les  meues dades personals  en  els  termes exposats  en  la  informació  sobre  protecció  de  dades de
caràcter personal arreplega en la pàgina 2. En cas de no atorgar este consentiment, esta comunicació
d'esdeveniments i activitats no podrà ser realitzada.

SIGNATURA: 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)    



   
 

CONSENTIMENT EXPLÍCIT, I INFORMAT PER AL TRACTAMENT DE LES
SEUES DADES PERSONALS PER MITJÀ DE COMUNICACIONS PER XARXES

SOCIALS I CANALS ONLINE  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS - Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) - EL 3/2018 (LOPDGDD) 

Responsable
Tractament  

Excm. Ajuntament d'El Campello 

Domicili  del
Responsable 

Carrer de l'Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello                               

NIF: P0305000B

Delegat de Protecció
de Dades 

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) per mitjà de: (1) . Correu electrònic: dpd\
@elcampello.org (2) . Correu ordinari: Carta dirigida al DPD - Registre d'Entrada - Domicili indicat. 

Finalitats Les finalitats d'este tractament són: (1) . Gestió de la comunicació entre Ajuntament i ciutadans.

Conservació  dels
dades 

Les seues dades seran conservats  durant  el  període establit  pel  tractament,  la  legislació aplicable i  els
requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 

Legitimació  /  Bases
jurídiques 

Consentiment del/de la interesado/a. En cas no atorgar este consentiment la seua sol·licitud no podrà ser
atesa. Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament y/o compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Destinataris  de  les
seues dades 

Operadors dels canals de comunicació i xarxes socials, i en els supòsits previstos per la Llei. 

Derechos
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad
de Control para reclamar sus derechos.

Para ejercer estos derechos, usted debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro de
Entrada, Plaza de España 1, 03660 El Campello, indicando “Delegado de Protección de Datos”.

Esta solicitud puede realizarla mediante:

1) Correo ordinario. Recomendable (no obligatorio) correo certificado.

2) Correo electrónico a dpd@elcampello.org  

3) Instancia presencial o en Sede Electrónica.

4) En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd.
debe  incluir  copia  o  referencia  de  un  documento  vigente  acreditativo  de  su  identidad  (DNI,  NIE,
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.
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