20 PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
19 DE TEIÀ
DADES PERSONALS
Nom i cognoms
DNI o NIE/CIF

Telèfon

Correu electrònic
Data de naixement (dd/mm/aaaa)

/

/

PROPOSTA
Títol de la proposta
Motiu, objectiu i benefici social de la proposta

Ubicació
Annexes on adjuntar fotografíes, dibuixos, plànols o vídeos per ampliar l’explicació (opcional)
Informació bàsica sobre protecció de dades
El tractament de dades personals es durà a terme en base a l'aplicació del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i suposa el consentiment de
l'usuari a que l’Ajuntament de Teià les tracti per donar resposta a la seva participació en la plataforma digital DECIDIM. Responsable del
tractament: Ajuntament de Teià • Pere Noguera, 12 • 08329 Teià. / Delegat de protecció de dades Aj. de Teià: dpd@teia.cat. Més informació
a www.teia.cat
/Delegat de protecció de dades Diputació de Barcelona: delegatprotecdades@diba.cat. Més informació a
www.diba.cat/avislegal Finalitat: Gestionar les aportacions dels interessats en els processos de participació endegats per l’Ajuntament de
Teià. Base legal pel tractament: Consentiment de l'interessat prestat mitjançant l'acceptació de la política de privacitat relativa als
processos de participació. Conservació de les dades: Les dades es conservaran un termini de 2 anys. Destinataris: Tota la informació que
rebi l’Ajuntament de Teià serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s'incorporarà a la plataforma digital DECIDIM per al
desenvolupament dels processos de participació. El recurs DECIDIM és ofert per la Diputació de Barcelona qui actua com a Encarregat de
Tractament. Drets de les persones interessades: Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, i podrà sol·licitar la seva supressió quan
les dades ja no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollides. També podrà sol·licitar els drets a la limitació del tractament i
oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades
personals realitzat fins a aquest moment. Aquests tràmits es poden fer mitjançant escrit, juntament amb l'acreditació de la seva identitat, a:
Ajuntament de Teià • C / Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • o bé a través de correu electrònic a rgpd@teia.cat. Els titulars de les dades personals
tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat • C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a •
08008 Barcelona).
Així mateix, es sol·licita la seva autorització per proporcionar-li informacions relacionades amb les actuacions en matèria de participació
ciutadana promogudes per l'Ajuntament de Teià.
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