INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DELS USUARIS
Benvolgut usuari o representant legal, per mitjà de la present i d'acord amb el Reglament General
de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del
tractament de dades personals:
Responsable del tractament: Les seves dades passaran a formar part d'un fitxer de titularitat de
la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA , amb NIF/CIF nº
G57505885, i domicili social: Av. Palma de Mallorca, 1 - 07760, Ciutadella – Menorca – Espanya. Telèfon
de contacte: 971 48 10 46 / 971 48 14 47. Email de contacte: rgpd@fundaciodiscap.org
Finalitat del tractament: Desenvolupar i complir amb les obligacions previstes en el present
contracte. Les seves dades seran conservades mentre l'usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en
tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o
per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.
Legitimació: La legitimació per a la recollida de les seves dades es basa en el consentiment de
l'interessat o representant/s legal/s si fos necessari.
Destinataris: Les seves dades no seran cedides per a altres finalitats diferents a les anteriorment
descrites.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició
al tractament de les seves dades quan es donin determinades circumstàncies, en aquest cas únicament
seran conservats pel compliment de les obligacions legalment previstes.
Per exercir els drets anteriorment descrits s'ha de dirigir a la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB

DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA, amb NIF/CIF nº G57505885, i domicili social: Av. Palma de
Mallorca, 3 - 07760, Ciutadella – Menorca – Espanya. Telèfon de contacte: 971 48 10 46 / 971 48 14 47.
Email de contacte: rgpd@fundaciodiscap.org. Sol·licitar formulari per exercir els drets ARCO i seguir les
seves indicacions.
De la mateixa manera, l'informem que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'òrgan
competent destinat a la tutela d'aquests drets.
Amb la finalitat de mantenir actualitzades les dades, l’usuari o el seu representant haurà de
comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre els mateixos.
Compromís de confidencialitat: De la mateixa manera, d'acord amb l'article 32 del RGPD, relatiu
al deure de secret professional, la FUNDACIÓ, es compromet a guardar la confidencialitat de les dades de
caràcter personal, subsistint aquesta obligació amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de
la relació entre Vostè i la FUNDACIÓ.
Gràcies per la vostra col·laboració.

La Direcció
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