
                                   
 

 
 

CONSENTIMENT PER AFEGIR MEMBRES A UN GRUP DE MISSATGERIA 
INSTANTÀNIA  

 
D’acord amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de dades personals, SOL·LICITEM el seu consentiment per poder-lo/la 
incloure’l/-la en el grup de responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA 
SELVA, amb la única finalitat de traslladar informacions de contingut educatiu, per la 
qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 
 
MEMBRES DEL GRUP: es consideraran membres del grup els que pertanyin al 
mateix en el moment d’enviar un missatge, de manera que, tant els antics com els 
futurs membres que no estiguin en  aquell moment, no es consideren destinataris de 
les dades. L’administrador del grup podrà afegir o expulsar qualsevol membre del grup 
sense previ avís. 
 
DESTINATARIS DE LES DADES: el seu nom, número de telèfon i converses 
aportades al grup seran visibles als altres membres del grup que, com vostè, han 
donat el seu consentiment per assolir aquests fins. 
 
ÚS DE LES DADES: queda totalment prohibit l’ús de la informació continguda en el 
grup per a altres fins, inclosa la comunicació a tercers no pertanyents al grup. 
 
CONSERVACIÓ DE DADES: mentre es pertanyi al grup es podrà guardar l’històric de 
converses que siguin necessàries per a la finalitat descrita. Quan un membre sigui 
expulsat del grup haurà d’eliminar immediatament totes les converses d’aquest, 
excepte si es requereix la seva conservació per una obligació legal o per a la legitima 
defensa del membre expulsat, en aquest cas haurà de bloquejar tota la informació i 
limitar el seu tractament en tant que es puguin derivar responsabilitats de la seva 
relació amb els altres membres del grup. L’administrador del grup podrà conservar 
indefinidament les dades i missatges de tots els membres que hagin romàs en el grup 
fins a l’eliminació definitiva del mateix, excepte que es requereixi la seva conservació 
pels mateixos motius que qualsevol altre membre del mateix. 
 
DRETS DE L’USUARI: es pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment i 
exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició que 
preveu el Reglament comunicant-ho a l’administrador del grup mitjançant un missatge 
privat. En tot cas, si considera que el tractament de dades no s’ajusta a la normativa 
vigent, sempre podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control a 
www.apdcat.cat. 
 
Si consent el tractament de les seves dades en els termes exposats ha de contestat 
aquest missatge amb el text: SÍ ACCEPTO. 
 
NÚMERO DE TELÈFON: ______________________ 
 


