
CLÀUSULA INFORMATIVA FESTA PATRONAL 

 

Conforme a allò que disposa 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 en allò que 
respecta al tractament de dades personals, l’informem que, en relació a les dades 
personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l’IL·LUSTRE 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, amb domicili a Vic (08500), Plaça Miquel de Clariana, 
2, tel. 93 889 33 43, fax. 93 886 19 66 i adreça electrònica, icavic@icavic.cat. 

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades son dpd@icavic.cat i la 
mateixa adreça que la del responsable. 

La finalitat del tractament d’aquestes dades és proporcionar el servei sol·licitat i la gestió 
d’aquest esdeveniment.  

Tanmateix, AUTORITZO a l’ICAVIC perquè publiqui les fotografies resultants, així com 
les meves dades identificatives, en tots els perfils de xarxes socials de les que sigui 
titular i també a la seva pàgina web www.icavic.cat; i, quedo informat que en qualsevol 
moment puc revocar aquest consentiment. 

L’ICAVIC li informa que les seves dades personals es tractaran per la gestió d’aquesta 
autorització de cessió dels drets d’imatge, i que és indispensable que es facilitin de forma 
veraç les dades personals que se sol·liciten a l’efecte. La informació continguda en 
aquest document no se cedirà a tercers i es conservarà durant un període de caducitat 
de les accions que l’afectat pugui interposar per intromissió il·legítima als drets que 
preveu la L.O. 1/1982, de 5 de maig. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, i a la 
portabilitat de les mateixes, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del 
tractament, L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, amb domicili a Vic (08500), 
Plaça Miquel de Clariana, 2, tel. 93 889 33 43, fax. 93 886 19 66 i adreça electrònica, 
icavic@icavic.cat; o bé, al seu Delegat de Protecció de Dades: Pere Rius Alonso, 
dpd@icavic.cat, Rambla del Passeig 28, 4-2 de Vic i tel. 938832474. També podrà 
acudir a l’Autoritat de Control competent (APDCAT) i presentar una reclamació quan 
consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. 

Aquesta autorització no està subjecte a cap restricció de termini temporal ni lloc 
geogràfic i s’atorga a l’empara de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció 
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. 
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