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En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, segons els articles, 5, 6 i 7, i 
per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, se l’informa que el Responsable del 
Tractament de les seves dades és BERTA LONGAS MILLAN, NIF: 47.842.815D, Direcció: C/  MOSSEN 
ANTONI MIRET 4, 08810 SANT PERE DE RIBES, BARCELONA. TEL. 640.721.638 
haruthestudio@gmail.com.  

BERTA LONGAS MILLAN, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de 
manera licita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i 
legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera  incompatible amb aquestes finalitats. D’acord amb 
l’article 89, apartat 1, el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, 
finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb 
les finalitats inicials. Les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les 
finalitats per a les que són tractades i, si fos necessari, actualitzades. S’adoptaran totes les mesures 
raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes 
respecte a les finalitats per a les que es tracten. Seran mantingudes de forma que es permeti la 
identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les 
dades personals, que podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin 
exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, sense perjudici de l’aplicació de les mesures 
tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, amb l’objectiu de protegir els 
drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació). En el cas de què el Responsable del 
Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfiles amb les dades personals, haurà d’informar 
a l’interessat amb anterioritat. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només 
se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius 
relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el 
Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament. El tractament de les dades personals d’un 
menor d’edat únicament podran fonamentar-se en el seu consentiment quan sigui major de catorze 
anys o si consta el consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela, amb l’abast que 
determinin els titulars de la pàtria potestat o tutela. S’exceptuen els supòsits en què la llei exigeixi 
l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela per a la celebració de l’acte o negoci jurídic en el 
context del qual s’obté el consentiment per al tractament. El menor podrà exercir el dret de supressió o 
la revocació d’aquest consentiment així que compleixi 14 anys.  

Dades a tractar: NOM COGNOM I CORREU ELECTRONIC 

Finalitat: ENVIAMENT DE PUBLICITAT MITJANTSANT CORREU ELECTORNIC 

Menor: ____________________________________________ NIF: ____________________ 

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, 
dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.  

Els sotasignat/ s, com a titular/ s de la pàtria potestat/ tutor/ s legal/ s, dona/ nen el consentiment 
per al tractament de dades del menor. 
 
Sr/a:_________________________________________________ NIF: _________________ 

 
Sr/a:_________________________________________________ NIF: _________________ 
 

En __________________________________ a _____ de ___________________ de _______ 

Signatura dels Titular/ s de la Pàtria Potestat o Tutor/ s Legal/ s: 

 

         

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DEL MENOR 

  


