
 
 

 
 

CONSENTIMENT PER A L’ÚS I RECOLLIDA  
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
En virtut d’allò establert al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 

d’abril, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la 

Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades formaran part d’un fitxer 

automatitzat titularitat de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, amb NIF 

G58240706. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que 

s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones 

sòcies. 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. 

 

La informació registrada s’utilitzarà per a gestionar les relacions entre Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya i vostè i per a informar-lo per mitjans electrònics o postals de 

les novetats i/o noves activitats de l’associació, així com altres informacions internes, 

relacionades amb el funcionament polític de l’entitat, que considerem del seu interès.  

 

Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació al 

tractament, supressió, portabilitat i oposició a través del correu electrònic fnec@fnec.cat. 

 
 Autoritzo expressament a la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya a que 

pugui utilitzar les meves dades per a les finalitats exposades anteriorment, que 

concretament són les d’informar-me per mitjans postals i electrònics de les novetats en 

relació a l’entitat així com dels processos electorals i participatius en els que tingui dret 

a participar-hi. 

 
 
 
 

Nom i DNI: 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Persona responsable Federació Nacional d’Estudiants de 
Catalunya 

Finalitat Gestió de les relacions entre Federació 
Nacional d’Estudiants de Catalunya i 
vostè i per a informar-lo per mitjans 
electrònics o postals de les novetats i/o 
noves activitats de l’associació, així com 
altres informacions internes, relacionades 
amb el funcionament polític de l’entitat, que 
considerem del seu interès. 

Facilitar la gestió dels serveis i activitats que 
s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de 
respondre a les necessitats de les persones 
sòcies. 

Legitimació La base legal per al tractament de les seves 
dades és pel consentiment de l'interessat. 
En marcar la casella d’acceptació, vostè està 
donant el seu legítim consentiment perquè 
les seves dades personals siguin tractades 
d’acord amb el RGPD 

Persones destinatàries No es cediran dades a tercers. La Federació 
Nacional d’Estudiants de Catalunya 
només comunicarà les seves dades amb el 
seu consentiment inequívoc previ o en 
compliment d’obligacions legals. 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les 
dades, així com altres drets. Podeu consultar 
més informació sobre la política de privacitat 
a https://fnec.cat/legal/ o contactant amb 
fnec@fnec.cat. 

Procedència De la persona interessada 

 

https://fnec.cat/legal/

