AUTORITZACIÓ INFORMADA PER A L’ÚS DE DADES PERSONALS ( ADULTS)

El Sr./Sra. _______________________________, amb DNI/NIE __________________ que participa al
programa Oficina Jove del Vallès Oriental AUTORITZA A:

La cessió de les meves dades personals a la FUNDACIÓ INTERMEDIA per formar part de serveis de
preselecció per a la cobertura de vacants a efectes de promoure la meva participació en processos de
selecció d’empreses.
D’aquesta manera i d’acord amb la normativa legal vigent en protecció de dades, autoritzo a Fundació
Intermedia, com a responsable del tractament, a que puguin veure les meves dades entitats amb les
què Intermedia hi manté una aliança: Fundació Surt, Fundació IReS, Cooperativa Suara, Centres de
Noves Oportunitats, Administracions i/o Institucions que treballen amb la Fundació Intermedia, com ara
la Generalitat de Catalunya, Cambres de Comerç, Càritas Diocesana de Barcelona, Ajuntaments i
Diputacions, entre d’altres.
En aquest sentit, Fundació Intermedia li informa que les seves dades poden ser cedides a les empreses
que participen en el programa, atès que això resulta necessari pel seu procés de formació, inserció i
coneixement del mercat de treball.
Aquestes dades es refereixen a les incloses en el meu CV així com aquelles corresponents a les de la
Fitxa perfil (NIF/NIE, Nom i cognom, Sexe, Edat, Telèfon, dades de Salut, Formació i Experiència en el
lloc de feina requerit (S/N)).




DÒNA EL SEU CONSENTIMENT
NO DÒNA EL SEU CONSENTIMENT

(en cas que no doni el seu consentiment, no podrà formar part dels processos portats a terme per la Fundació Intermedia)

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per 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, i el Reglament
(EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en el
que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades segons la
normativa legal vigent.
FUNDACIÓ INTERMEDIA li demana el seu consentiment per poder fer-li fotografies o vídeos:
Relació d’activitats:
Autoritza a INTERMEDIA a fer ús de les imatges preses, en activitats relacionades amb l’entitat
mitjançant la publicació en els següents mitjans:





Pàgines web i xarxes socials de FUNDACIÓ INTERMEDIA
Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, vídeos, veu, etc.) per repartir als professionals de la
Fundació o usuaris/àries.
Documents informatius de l'activitat de FUNDACIÓ INTERMEDIA, tríptics informatius, Cartells,
promocionals d'activitats, etc.
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Informes, documents o sol·licituds destinats a altres administracions públiques.
En la difusió d’accions vinculades al programa en el que participo
En la difusió d’accions vinculades a d’altres programes de l’entitat
Mitjans de comunicació (TV,ràdio, premsa escrita i/o digital), sota la supervisió de Fundació
Intermedia

Declaro conèixer els següents drets que expressament m’han estat informats:
-

Que les imatges preses seran tractades per INTERMEDIA, com a responsable del tractament, i
podrà fer ús d’elles en els termes fixats en aquest document.

-

Que la no autorització expressada anteriorment serà tinguda en compte per INTERMEDIA a
l'efecte d'evitar en tant que sigui possible la pressa d'imatges de vostè, o si escau a distorsionar
els seus trets diferenciadors quan a la foto concorri la seva imatge amb la d'altres treballadors/es,
socis/es, usuaris/àries que si hagin autoritzat, en els termes aquí previstos, a l'ús, tractament i
cessió de la seva imatge.

-

Que INTERMEDIA no cedirà les imatges a tercers sense la seva autorització expressa indicantli la finalitat i l’entitat destinatària, excepte en cas necessari per obligació legal.

-

Que en cas que es vulgui fer ús de la meva imatge, en primer pla o com a referència/model,
INTERMEDIA es compromet a sol·licitar-me autorització prèvia.

 DÒNA EL SEU CONSENTIMENT
 NO DÒNA EL SEU CONSENTIMENT
CONSENTIMENT INFORMAT DE L'ÚS D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES
Amb la finalitat de donar compliment a:
 El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades;
 i a l'article 11 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals,
I seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades (AEPD), FUNDACIÓ INTERMEDIA, l'informa que hi ha la possibilitat de realitzar
comunicacions a través de sistemes d’aplicacions informàtiques ( Zoom, Skype, Hangouts,
WhatsApp, etc.) amb la finalitat de gestionar les següents activitats necessàries pel seu procés
de formació, inserció i coneixement del mercat de treball: (marqui amb una creu únicament
aquelles activitats i finalitats que consenti):



Creació de grups per informar sobre la realització d’activitats



Informació individual sobre horaris, recordatoris sobre informació a tenir en compte, etc.
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Consultes vàries: aclaració de dubtes sobre la formació, sobre algun concepte, etc



Formacions on line



Material de consulta i formació

Pel que fa a la gestió dels grups, tota la informació que es comparteixi serà coneguda per a tots
els integrants del grup, usuaris i/o professionals de Intermedia i serà el tècnic/a referent qui sigui
el administrador/a, per a això es sol·licita el seu consentiment exprés.
Referent a això, és important assenyalar que la pròpia AEPD ha catalogat a WhatsApp com a
poc segura en virtut del compartiment de les seves dades amb la xarxa social Facebook. En
aquest sentit, vostè ha d'estar en coneixement que en signar aquest consentiment, vostè entén
i accepta com a usuari dit traspàs d'informació entre WhatsApp i Facebook.

 DÒNA EL SEU CONSENTIMENT
 NO DÒNA EL SEU CONSENTIMENT
Així mateix la FUNDACIÓ INTERMEDIA es compromet, d’acord amb la normativa legal vigent de
protecció de dades, a:
- Aplicar les mesures de seguretat pertinents en funció de les dades de caràcter personal objecte
de tractament, a efectes d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat als mateixos.
- Vetllar pel deure de secret professional, garantint la confidencialitat de les dades en tot moment.
- No utilitzar les dades personals per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals les dades
hagin estat cedides.
- Mantenir les dades exactes i posades al dia de manera que responguin a la situació actual de
l'afectat pel tractament.
- Suprimir les dades de caràcter personal quan aquestes deixin de ser pertinents per a la finalitat
per a la qual s'han recollit.
- Que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació i oposició, mitjançant escrit dirigit a FUNDACIÓ INTERMEDIA:
o
o

Adreça postal: Gran Via de Carles III, 62, baixos (08028) – Barcelona
Correu electrònic: lopd@fundaciointermedia.org

I perquè així consti i en prova de conformitat signa el present document.
(lloc) ______________________________, a _____ de ____________________ de 20 ____.

Signatura:
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