
CONSENTIMENT EXPLÍCIT PEL TRACTAMENT DE DADES I DRET D’IMATGE

A _____________________________________________ , en data _________________________

ASOCIACIOÓ N MUNDUS – UN MUNDO A TUS PIES eés el Responsable del tractament i de
les dades personals de l’ Interessat/da i l’informa que aquestes dades seran tractades de
conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril  de 2016
(GDPR), facilitant la seguü ent informacioé  sobre el tractament:
Finalitat del tractament: Prestacioé  de serveis de gestioé  de beques Erasmus+ de
l’interessat.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran les dades mentre existeixi  un
intereès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per tal
tractament, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantitzar la
seudonomitzacioé  de les dades o la destruccioé  total de les mateixes.
Comunicació de les dades: estaè  previst cedir les seves dades a tercers (centre
educatiu,  socis intermediaris estrangers,  empresa participants,  empresa de transport,
asseguradora i altres entitats participants en el proceés de gestioé  de la beca, aixíé com les
Administracions  Pué bliques  que  ho  sol·licitin)  per  ser  necessari  per  formar  part  del
proceés de seleccioé  i en cas de ser seleccionat/da per ser beneficiar d’una beca Erasmus+
i aconseguir la finalitat del tractament. Aixíé mateix, li comuniquem que les seves dades
passaran  a  formar  part  dels  fitxers  de  PARTICIPANTS,  DIFUSIOÓ  y  DOCUMENT
GENERATOR.
Autoritzacions específiques de l’interessat/da:
Comunicacioé  de les dades: L’Interessat/da pot autoritzar o no el tractament marcant
(“Dono el consentiment”) o no marcant (“No dono el consentiment”) per a les seguü ents
categories de destinataris:

AUTORIZACIOÓ  EXPLIÓCITA PER A COMUNICAR LES DADES:
Emmagatzemar  de  forma  segura  i  d’acord  amb  la  normativa  vigent  les  dades
sol·licitades  durant  el  proceés  de  seleccioé  i  gestioé  d’una  beca  Erasmus+  fins
aconseguir la finalitat del tractament.
Cedir  les  dades  a  tercers  (centre  educatiu,  socis  intermediaris  estrangers
seleccionats per Mundus i el centre educatiu, empresa participant, empreses de
transport, assegurances, i altres entitats participants en el proceés de gestioé  de la
beca) per tal d’aconseguir la finalitat de l’ERASMUS+.
Cedir  les  dades  a  la  Comissioé  Europea  i  a  les  plataformes  de  gestioé  oficials
d’Erasmus+  per  a  la  tramitacioé  de  la  documentacioé  necessaè ria  per  a  realitzar
l’Erasmus+.
Afegir  al  participant  com  a  membre  de  grups  de  missatgeria  instantaènia
(WhatsApp, Telegram) amb l’ué nica finalitat de comunicar informacioé  sobre la beca
assignada i les gestions corresponents.

En el cas de NO marcar alguna d’aquestes caselles, no es podraè  realitzar el traèmit de la
documentacioé , essent invaè lida la candidatura.

Publicació  d’imatges.  Finalitat  del  tractament: Gravacioé  d’imatges  i  víédeos  per  a
gestionar el correcte desenvolupament de les activitats del Responsable del tractament
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per  a  fer  difusioé  de  les  mateixes  activitats  als  mitjans  de  comunicacioé  i  canals  de
comunicacioé  propis  de  la  organitzacioé  i  entitats  participants.  En  cap  cas  l’ué s  de  les
imatges  tindran  afany  de  lucre.  L’Interessat/da  pot  autoritzar  o  no  el  tractament
marcant (“Dono el consentiment”) o no marcant (“No dono el consentiment”) per a les
seguü ents categories de destinataris:

AUTORITZACIOÓ  EXPLIÓCITA PER A LA PUBLICACIOÓ  D’IMATGES
Publicacioé  de les meves imatges en revistes i difusioé  del Responsable.
Exposicioé  del cataè leg fotograè fic del Responsable.
Publicacioé  de la meva imatge, testimoni i comentaris a la web i xarxes socials del
Responsable
Publicacioé  dels mitjans de comunicacioé  externs que el Responsable consideri.
Consentiment per mantenir el contacte a traveés de WhatsApp / Telegram / SMS

Drets de l’Interessat/da:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret  d’acceés,  rectificacioé ,  portabilitat  i  supressioé  de  les  dades  i  a  la  limitacioé  i

oposicioé  del seu tractament.
- Dret  a  presentar  una  reclamacioé  davant  l’Autoritat  de  Control  (agpd.es)  si  es

considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASOCIACIOÓ N MUNDUS. Avinguda Moè naco, 27-29 4t 3a 08917 Badalona (BARCELONA).
Correu electroè nic: rgpd@asociacionmundus.com
Per a realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del Tractament necessita
el seu consentiment explíécit o el del/la representant legal de les seguü ents claèusules.
L’ Interessat/da (o en cas de ser menor d’edat el/la seu representant legal ) consent el
tractament de les seves dades en les condicions exposades:

Nom ..................................................................................................... , amb NIF ..................................

Signatura

Representant legal de ...................................................................., amb NIF .................................

Signatura
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