NOU PATUFET, SCCL

Clàusula Dades de Salut Servei Menjador
NOU PATUFET, SCCL és el responsable del tractament de les seves dades personals i l’informa que seran tractades de
conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD), essent la finalitat del tractament la prestació de serveis de mensajador contractats.
La base de legitimació del tractament és la relació contractual vigent entre les parts.
Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es
conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i
organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges,
tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals.
Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.
Les dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable que
actuen com a Encarregats del tractament.
Drets que l’assisteixen: Dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les dades i de limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de
control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Podrà exercir els drets a:
NOU PATUFET, SCCL. C/ Bruniquer, 25 - 08012 Barcelona (Barcelona). E-mail: secretaria@noupatufet. coop
Sí No AUTORITZO els següents tractaments:
O O Comunicar dades de salut i/o al·lèrgies o intoleràncies alimentàries als responsables del servei de restauració i
menjador.
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit.
Nom i Cognoms: ___________________________________________________
D.N.I.: ___________________________________
Data: ___________________________________

En cas de Menors:
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit del
seu representant legal.
D/Dª _______________________________________ amb DNI___________________, en representació del menor
_________________________________________ (indicar nom i cognoms) autoritza a NOU PATUFET, SCCL al
tractament de dades del menor representat i els seus propis.
Barcelona, a data ...............................
Signatura:......................................................
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