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SECRETARIA
FORMULARI DE DESIGNACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
 
Prioritat
 
NOM I COGNOMS 
 
NIF
,
  1. Dades personals
  2. Exposo
 
Que com a conseller/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, presento, a l'efecte de l'assegurança d'accidents subscrita per aquesta Corporació la següent:
 
DESIGNACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES:
Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document i per gestionar la seva sol·licitud en base al Decret Legislatiu 4/2003 d'organització comarcal de Catalunya i la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès és l'únic destinatari i, adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades és el preceptiu per Llei. Les seves dades seran cedides a d'altres Administracions Públiques en els termes previstos a l'esmentada legislació. No hi ha transferència internacional i només es faran elaboració de perfils i hi hauran decisions automatitzades si el tràmit ho requereix. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se dpd@ccapenedes.cat per més informació http://www.ccapenedes.cat/avis-legal
 Aquestes dades seran cedides i tractades per la companyia d'assegurances en base a aquesta designació de persones beneficiàries i la Llei 20/2015 de les entitats asseguradores (99.1).
 l'Encarregat/ada de tractament de dades del Consell Comarcal Alt Penedès (Responsable de tractament de dades) i  de la companyia d'assegurances, d'encarregar-me de la recollida, la comunicació i la intermediació de les dades personals de les persones beneficiàries de l'assegurança d'accidents.
 I perquè consti als efectes de la dita assegurança d'accidents, signo aquest document.
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