
  

 

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: ________________________________________________________  
 
NIF: ______________________________ Telèfon: ___________________________  
 
Correu electrònic: _______________________________________________________  
 
Adreça: _______________________________________________________________  
 
Codi Postal i municipi: ___________________________________________________  
 
Tipus de negoci/ Sector : _________________________________________________ 
 
 
CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD es compromet a tractar de 
forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons 
l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets 
Digitals (LOPDGDD). 
 
El titular d'aquest consentiment autoritza a CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA 
SEGRIÀ NORD a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera 
expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 
del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 
 
Responsable del tractament de les seves dades personals: CONSORCI GRUP D'ACCIÓ 
LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD, NIF: P2500093F C/ D'ÀNGEL GUIMERÀ, 28  25600  
BALAGUER  (LLEIDA), Telèfon: 973 448 933, email: leader@noguerasegrianord.cat. 
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: 
dpd@noguerasegrianord.cat. 
  
Finalitat del tractament: CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD 
tractarà la informació facilitada per a la gestió encomanda i per a la gestió administrativa 
corresponent. Així com la gestió d’ajuts en el marc del PDR de Catalunya i activitats per a la 
consecució de l’objecte del Consorci i per accions de desenvolupament local del territori. Les 
imatges poden ser publicades amb la finalitat de fer difusió del projecte, activitats, 
esdeveniments. 
 
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre 
no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb 
les obligacions legals. 
 
Destinataris: Les seves dades seran tractades pel CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL 
NOGUERA SEGRIÀ NORD, DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I 
ALIMENTACIÓ i entitats col•laboradores, públiques o privades del grup CONSORCI GRUP 
D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD. 
 
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i 
a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals 
automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: 
dpd@noguerasegrianord.cat, havent-se d'identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a 
exercir. 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
pel present document dóna consentiment a CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA 
SEGRIÀ NORD a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en 
què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per 
part de CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD o una altra empresa 
delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat 
professional i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. 
CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD es compromet a adoptar en tot 
moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les 
imatges. 



  

 

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS 

 
Balaguer , __ de _______________________ de 20__. 
 

 Estic interessat/interessada en rebre informació de la qual fa difusió el CONSORCI 
GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZO la publicació de les imatges. 

 

Signat: 

NO AUTORITZO la publicació de les imatges. 

 

Signat: 
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