NOUS CANALS INFORMATIUS MUNICIPALS

WHATSAPP
CORREU ELECTRÒNIC
Des de l’Ajuntament d’El Far d’Empordà, volem arribar tots els veïns i veïnes del
municipi, amb l’afany de difondre els esdeveniments, actes i informació que
pugui ser del seu interès.
Per aquest motiu es creen els serveis de difusió via Whatsapp i correu electrònic,
per donar resposta als nous canals de comunicació actuals, i alhora reduir
l’impacte dels sistemes tradicionals de difusió, com les bustiades en paper. Els
habitatges que s’adhereixin a aquests canals de comunicació s’exclouran de les
bustiades tradicionals.
Com donar‐se d’alta?
1. Omple el formulari d’alta ja sigui online, o entregant aquesta fulla
presencialment a l’Ajuntament.
Formulari online:
https://forms.gle/d6hVNgyccCDeVpUM7

2. Afegeix el número 649 46 25 34 a l’agenda de contactes per formar part
del grup de difusió per Whatsapp.

CONSENTIMENT per formar part del grup de difusió
de Whatsapp "EL FAR D'EMPORDÀ" i/o la recepció
de correus electrònics
NOM I COGNOMS: _________________________________________________
ADREÇA: _________________________________________________________
NÚMERO DE MÒBIL (DIFUSIÓ WHATSAPP):______________________________
CORREU ELECTRÒNIC (MAILING): ______________________________________

Amb la signatura d'aquest formulari manifesto que:
1. En proporcionar un número de mòbil, desitjo formar part del grup de difusió de Whatsapp
indicat a l’encapçalament i, en conseqüència, autoritzo que l’administrador del grup hi incorpori
el meu número de telèfon. En proporcionar un correu electrònic, desitjo formar part de les
difusions via correu electrònic i, en conseqüència, autoritzo que l'administrador del grup hi
incorpori el meu correu electrònic. En ambdós casos entenent que em podré donar de baixa en
qualsevol moment.
2. En acceptar formar part del grup de difusió de Whatsapp entenc que les meves dades
s’incorporaran als sistemes de l’empresa WhatsApp Ireland Limited proveïdora del servei de
Whatsapp per als països de la Unió Europea en els termes i condicions que figuren a la seva web.
3. Sé que la finalitat d’aquest grup és únicament proporcionar informació sobre esdeveniments,
actes culturals, esportius i altra informació municipal d’interès.
4. Entenc que el Responsable del tractament de les meves dades és l’Ajuntament d’El Far
d’Empordà, que les utilitzarà únicament per a les finalitats indicades en el tercer punt. Em consta
que podré exercir els meus drets en matèria de protecció de dades adreçant‐me a
l’administrador del grup, que podré obligar a suprimir les meves dades en qualsevol moment i
que a la web del Responsable del tractament puc llegir informació detallada sobre la seva
política de protecció de dades.
DATA: _________________________

SIGNATURA:

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament d’El Far d’Empordà
Finalitat: acreditar el consentiment de formar part del grup de distribució de WhatsApp i/o grup d’enviament de correu electrònic
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a. RGPD)
Destinataris: no es comunicaran les dades a terceres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol∙licitud
de la limitació del tractament adreçant‐se a l’Ajuntament del Far d’Empordà.
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web de l’Ajuntament.

