ACCEPTACIO( CLA+ USULA DE SOL·LICITUD DE DADES PERSONALS
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment Llei 15/2003,
del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i les seves
modificacions, em declaro informat, entenc i accepto que havent sol·licitat
l’acord de voluntariat amb la FEDARACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME, les
meves dades personals seran tractades amb els termes que seguidament es
resumeixen:
El responsable de les dades facilitades lliurement és la FEDARACIÓ
ANDORRANA DE MUNTANYISME ( en endavant la F.A.M), amb seu al Centre de
Tecnificació Esportiva d’Ordino, al Carrer Narciso Yepes s/n, de la Població
d’Ordino (AD300), telèfon 890384 i correu electrònica : info@fam.ad
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir
el servei de voluntariat.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió i activitats necessàries per l’acció
de voluntariat a la copa del món d’esquí de muntanya “ COMAPEDROSA
ANDORRA WORLD CHAMPIONSHIP 2021” i amb l’objectiu d’organitzar i
comunicar-nos amb les persones voluntàries.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o
durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no
se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a la F.A.M estem tractant les teves
dades personals per tant tens 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. Així mateix sol·licitem la teva autorització per poder utilitzar
les teves dades amb la finalitat de voluntariat.
Per més informació consultar la política de privacitat de l’entitat (link)
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Política de privacitat de la F.AM.:
Aixı́ doncs, la informació bà sica de la polı́tica de privacitat de l'entitat é s la segü ent:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Persona responsable

FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME
Incorporació en un fitxer per a gestionar el voluntariat a la COMAPEDROSA ANDORRA

Finalitat

WORLD CHAMPIONSHIP 2021.
Consentiment de l'interessat i/o acord de voluntariat

Legitimació
Persones destinatàries
Drets

No es cediran dades a tercers
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'expliquen a la
informació addicional. Podeu consultar més informació sobre la política de privacitat:

http://www.xxxxxxxxprotecciodedades (adreça dirigida a la informació addicional de la
política de protecció de dades).
Procedència

De la persona interessada

I la informació addicional é s la segü ent:
EPÍGRAF

Informació
(1a capa/nivell bàsic)

Persona
responsable

Identitat de la persona Dades de contacte de la persona responsable
responsable del tractament:
FEDERACIO4 ANDORRANA DE MUNTANYISME
FEDERACIO4 ANDORRANA DE
Adreça: Carrer Nariso Yepes s/n , Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino,
MUNTANYISME
AD300 Ordino

(Del tractament)

bàsica Informació
(2a capa/nivell addicional)

addicional

Telèfon: 890384
Correu electrònic: : info@fam.ad
Identitat i dades de contacte de la persona responsable
Josep Lluch
Finalitat

Descripció de

Descripció ampliada de les fins del tractament

(Del tractament)

les finalitats del tractament

Exemple:

voluntariat

a

la Incorporació en un fitxer per a la organització, gestió i actuacions de la copa

COMAPEDROSA
del món d’Esquí de muntanya COMAPEDROSA ANDORRA WORLD
ANDORRA
WORLD CHAMPIONSHIP 2021
CHAMPIONSHIP 2021
Terminis o criteris de conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran (mentre es mantingui la
relació o no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada durant un
termini de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès) .
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Legitimació

Base jurídica del tractament

(Del tractament)

Consentiment de l'interessat i/o els casos d'obligació legal, interès públic o
acord de voluntariat
interès legítim.
La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de
l'interessat i/o per existència d'un acord de voluntariat d’acord amb la Llei
90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra.
S'informarà a l'interessat que la finalitat principal no està supeditada al
consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat
principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració
d'atorgat lliurement.

Persones
destinatàries

Previsió o no de cessions

Destinataris i previsió de cessions:
No es cediran dades a tercers

(De cessions o
No es cediran dades a tercers
transferè ncies)

Drets

Detall de la base jurídica del tractament, en

Previsió de transferències, o no, a tercers països
No es realitzarà transferència de dades a tercers països.

Referència a l'exercici de drets. Com exercir els drets

(De les persones
interessades)
Té dret a accedir, rectificar i
suprimir les dades, així com altres
drets, com s'expliquen a la
informació addicional.

Exemple:

Procedència

Font de les dades

(De les dades)

De la persona interessada

Informació detallada de l'origen de les dades, fins i tot si procedeixen
de fonts d'accés públic

Té dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la
limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment
prestat, i dret a reclamar davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades .

Exemple:
De la persona interessada a través de:
- formulari web (JotForms)
Categories de dades
Les categories de dades que es tracten són:
Dades no sensibles
Dades d'identificació
Direccions postals o electròniques
Dades associatives i federatives
Dades de coneixements de muntanya
Dades d’experiència en voluntariat
Dades de preferències en voluntariat i cursos formatius
Dades sensibles
No se’n sol·liciten

.
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