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Amb aquesta fitxa autoritze que siguen carregades en el meu compte les quantitats que, en
concepte de quota, lliure STEPV-Iv. Aquest document no serà vàlid sense la deguda
complimentació de la clàusula per a l’afiliació annexa.
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Clàusula per a l’afiliació
______________________, a ___ de/d’___________ de 20__
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció
de dades de caràcter personal, l’informem que les seues
dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat
de SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE
L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ amb CIF
G46221933 i domicili social situat en JUAN DE MENA, 14
46008, VALÈNCIA, i que a continuació es relacionen les
seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases
legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requerisquen,
s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions
automatitzades, així com les possibles cessions i les
transferències
internacionals
que
SINDICAT
DE
TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ té previst realitzar:


Finalitat: Captació, registre i tractament de dades
amb finalitats de publicitat i prospecció comercial.



Termini de conservació: mentre es mantinga el
consentiment prestat.



Base legítima: El consentiment de la persona
interessada.



Finalitat: Gestió de la participació en les ponències,
conferències i/o jornades organitzades per l’entitat



Termini de conservació: durant el termini
estrictament necessari per a complir amb els
preceptes esmentats amb anterioritat.



Base legítima: El consentiment de la persona
interessada.



Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i
deures que es deriven del compliment de la
normativa a la qual està subjecta l’entitat.



Termini de conservació: conservació de les còpies
dels documents fins que prescriguen les accions per
a reclamar-li una possible responsabilitat.



Base legítima: El compliment d’una llei.



Cessions: les seues dades seran comunicades en
cas de ser necessari a organismes i/o administració
pública amb competència en la matèria amb la
finalitat de complir amb les obligacions establides en
la normativa aplicable. A més, s’informa que la base
legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.



Finalitat: Captació, registre i tractament d’imatges
de les imatges captades mitjançant fotografies i/o
vídeos realitzats per l’entitat, amb la finalitat de
potenciar la imatge corporativa i/o promocionar les
activitats de l’entitat i publicar-les en la pàgina web
i/o xarxes socials de l’entitat.



Termini de conservació: mentre es mantinga el
consentiment prestat.



Base legítima: El consentiment de la persona
interessada.

Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per a
utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos
realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment
esmentada.



SÍ QUE AUTORITZE el tractament de les imatges.



NO AUTORITZE el tractament de les imatges.


Finalitat:
Gestió
administrativa,
comptabilitat i obligacions legals.



Termini de conservació: 5 anys, en compliment de
la Llei General Tributària.



Base legítima: El compliment d’una llei.



Cessions: les seues dades seran comunicades en
cas de ser necessari a Agència Tributària, bancs,
caixes i organismes i/o administració pública amb
competència en la matèria amb la finalitat de complir
amb les obligacions tributàries i fiscals establides en
la normativa aplicable. A més, s’informa que la base
legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.



Finalitat: Registre i tractament de dades de
persones afiliades per a finalitats administratives,
així com la gestió de les condicions i avantatges de
ser persona afiliada.



Termini de conservació: durant el termini
estrictament necessari per a complir amb els
preceptes esmentats amb anterioritat.



Base legítima: El consentiment de la persona
interessada.



Cessions: les seues dades seran comunicades en
cas de ser necessari a Agència Tributària, bancs i
caixes amb la finalitat de complir amb les
obligacions tributàries i fiscals establides en la
normativa aplicable. A més, s’informa que la base
legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

facturació,

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb la persona
Delegada de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a
l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902
877 192.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i
aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a
l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seues dades
de caràcter personal, així com la revocació del consentiment
prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a
l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic
rgpd@stepv.intersindical.org. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de
Control competent per a presentar la reclamació que
considere oportuna.
Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a
camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran
com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades
amb anterioritat.
SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE
L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ informa que amb la
signatura del present document atorga el consentiment explícit
per al tractament de les dades de les finalitats esmentades
anteriorment.
nom i cognoms:
document d’identitat:

Atentament,
STEPV-Iv

