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CLÁUSULA DE CONSENTIMENT SOBRE EL RGPD

1. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de
Caràcter Personal (Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016 i Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre), l'informem que les
seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades de l'Ajuntament de
Sant Lluís, amb l'exercici dels poders atorgats a aquest Ajuntament.
2. En compliment de la normativa vigent l'Ajuntament l'informa que les dades seran
conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb l'esmentat
anteriorment.
3. La present instància fonamenta el tractament de les dades contingudes en ella, en el
compliment de missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics conferits
a aquest Ajuntament establert en el punt e) de l'article 6 apartat 1 del Reglament
General de Protecció de Dades.
4. Les dades podran ser facilitades a altres administracions sempre i quan la finalitat
compleixi amb la normativa vigent i la finalitat sigui llegítima.
5. Mentre no ens comuniqui el contrari s'entendrà que les seves dades no han estat
modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu
consentiment per a emprar-los per a les finalitats esmentades.
6. L'Ajuntament l'informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita,
transparent, adequada i pertinent; per aquest motiu l'Ajuntament es compromet a
adoptar totes aquelles mesures raonables per què aquestes es suprimeixin o rectifiquin
sense dilació quan siguin inexactes.
7. D'acord amb allò que estableix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir
els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició
al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment donat
per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'Ajuntament de Sant Lluís.
8. Podrà dirigir-se al Delegat / la Delegada de Protecció de Dades per a presentar la
reclamació que consideri oportuna.
9. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la
següent url: www.aepd.es
10. La signatura del present document implica el consentiment exprés d'aquesta clàusula.
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