
 

 

 
ADVERTÈNCIA: MODEL GENÈRIC QUE CAL ADAPTAR A LES PRÒPIES NECESSITATS I PARTICULARITATS 

 

 
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE  

CARÀCTER PERSONAL 

 
MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT DEL SEGÜENT: 

 
 
1.- Que ......................................................... tracta les dades facilitades pel client, conjuntament amb les que 
se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat per a la necessària prestació dels serveis i les que 
l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses. 
 
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions contractuals i la 
informació i prestació dels serveis contractats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de 
prescripció de les accions de responsabilitat i no seran cedides a tercers. 
 
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva 
confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de 
seguretat legalment demandats.  
 
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades 
personals, que s’exerciran davant ................................................. a la següent adreça: C/ ............................; o 
bé al correu electrònic: ......................................... Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol 
moment i té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.  
 
Altres autoritzacions: 
 
SI   NO     

planificació i gestió de les visites. 
 
SI   NO     

esto el meu consentiment per a la realització de sessions o visites no presencials, mitjançant connexió 
remota o telemàtica. 
 
Tots aquests consentiments podran ser revocats en qualsevol moment, mitjançant comunicació́ escrita. 
 
Per altra banda, el signant declara que ha rebut informació relativa a la intervenció a què es sotmetrà, que 
consistirà en (DESCRIURE), així com en relació amb la seva durada i els objectius que es pretenen aconseguir, 
no existint a priori conseqüències adverses del mateix. 
 
 

Signatura de l’interessat: 

 

 
(Per a visites on line, caldria signatura digital. En cas de no disposar-ne, es signarà i es remetrà el 

document escanejat en PDF o format anàleg, i l’original en paper es remetrà per correu postal). 
 


