Models
Consentiment informat
Model genèric
Que d’acord amb allò disposat a l’article 16 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre,
qualificada de protecció de dades personals, jo, ___________________, de
nacionalitat

___________________

amb

núm.

de

passaport/DNI

________________________;

DECLARO HAVER ESTAT INFORMAT DE:
1. Que el responsable del tractament és__________________________________,
amb domicili a ____________________________________________ i telèfon
____________.

•

(En cas de tenir Delegat de Protecció de Dades) Podeu contactar amb el
nostre Delegat de protecció de dades dirigint-vos a________________.

2. Que les finalitats del tractament de dades són: (especificar totes les finalitats que
hi hagin de les dades recollides a través del correu electrònic. Exemple: Enviament
d'informació, resposta a consultes rebudes, manteniment i gestió de la relació
comercial i/o professional).
3. Que la base legitimadora del tractament de dades aquí recollit serà el meu
consentiment
•

D’existir altres finalitats de tractament que es basen en una altra base
legitimadora com l’execució d’un contracte / una obligació legal / un interès
legítim / la protecció d’un interès vital / el compliment d’una missió d’interès
públic establerta a la Llei XXXX; cal especificar quina base legitimadora té
cada finalitat.

4. (De ser obligats a tenir RAT d’acord amb l’article 34 de la LQPD) Que podeu
accedir al nostre Registre d’Activitats de Tractament mitjançant una sol·licitud
adreçada a _______________________ o visitant el següent enllaç (link).
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5. Que les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament
necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les
possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en
compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació.
6. Que amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers,
excepte que existeixi una obligació legal (canviar text en cas de comunicar dades a
tercers i indicar quins són).
7. Que amb caràcter general, no hi haurà una cessió o comunicació internacional
de les vostres dades personals (canviar text en cas de realitzar transferències
internacionals i indicar quins són i a quins països es realitza la comunicació i si els
mateixos tenen o no un nivell adequat de protecció d’acord amb el Capítol V de la
LQPD).
8. Que la persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació
i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi,
formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça
___________________________________. (canviar text en cas d’establir un
mecanisme d’exercici diferent i especificar-lo).
9. Que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control
competent (www.apda.ad) si considereu que els vostres drets s’han vulnerat o que
no s’ha respectat la legalitat vigent en el present tractament de dades.
10. Que no existeixen decisions automatitzades sobre les dades aquí cedides (en
cas de que sí existeixin, cal canviar el redactat i informar, com a mínim, de la lògica
aplicada en aquestes decisions i de les conseqüències per a la persona
interessada).
11. Que el meu consentiment aquí donat podrà sempre revocar-se mitjançant una
petició dirigida a ________________________ . La retirada del consentiment
implicarà aquestes conseqüències:
•

Especificar.
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Que havent estat informat dels punts anteriors, i en base a les disposicions de
l’article 7 de la LQPD,

CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a (Nom de responsable):

[ ] Obtenir dades personals meves (i/o del/-s meu/-s fill/-s) per a la finalitat de
(finalitat)
En cas de múltiples finalitats, cal especificar-les per separat i donar l’opció
de consentir-ne part o la totalitat. Ex. Obtenir dades personals meves (i/o
del/-s meu/-s fill/-s) per tal de:
[ ] Fer-me Client de (responsable)
[ ] Subscriure'm a la newsletter de (responsable)
[ ] Participar als sortejos organitzats per (responsable)
Etc

[ ] Tractar les dades obtingudes d’acord amb les finalitats legítimes i compatibles
a la valoració del risc.
[ ] Intercanviar aquestes dades amb (destinataris si n’hi ha), per tal de complir
amb les finalitats referides en els anteriors apartats.

(Parròquia),

de

del 20__

Signatura
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Definició
La llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals preveu
que quan recollim dades hem d'informar els interessats sobre aquest tractament.
D’acord amb l’article 7 de la normativa, el consentiment de l’interessat ha de ser previ,
lliure, específic i inequívoc per a qualsevol tractament de dades, ja sigui mitjançant una
declaració o una clara acció afirmativa perquè el consentiment sigui vàlid i s'haurà
d'incloure aquesta finalitat a la clàusula.
El model presentat aquí és a títol d’exemple i conté la informació mínima a donar a
l’interessat quan les dades es recullen (article 16, LQPD). El responsable de
tractament pot optar per qualsevol altre redactat i format de recollida de consentiment
sempre respectant el contingut mínim de l’article citat.
D’altra banda, remarcar que es tracta d’un model genèric que no preveu transferències
internacionals, ni cessions, ni decisions automatitzades. En cas d’efectuar aquestes
actuacions, s'haurà d’incorporar la informació corresponent dins del text.
Recordem que, en cas que les dades no s'hagin obtingut del mateix interessat, caldrà
afegir l'origen de les dades i les categories d'interessats.
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