
Un espai transversal per treballar 
la promoció, la prevenció i l’educació 
en l’àmbit de la salut

Nom

Cognoms

Professió

Adreça electrònica

Telèfon de contacte

Marqueu la línia o línies d’actuació en què us agradaria col·laborar:

L1. Coordinació dels serveis assistencials

L2. Coordinació dels agents socials

L3. Vulnerabilitat amagada

L4. Promoció de la salut

L5. Plans preventius



Protecció de dades personals

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del 
Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones 
físiques, i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les 
vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, 
que n’és el responsable, com segueix:

Responsable del tractament: 
Ajuntament del Masnou
Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 / ajuntament@elmasnou.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
dpd@elmasnou.cat
Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00

Finalitat del tractament:
Comunicar-vos aquells assumptes relacionats amb la Taula de Salut Comunitària 
de l’Ajuntament del Masnou.

Legitimació: 
La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders 
públics conferits a l’Ajuntament.

Destinació:
Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho 
autoritza una llei.

Drets: 
Podeu exercir, en tot cas i davant d’aquest organisme, els drets d’accés, 
rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment 
atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 
Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció 
de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de protecció de dades o 
mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica: 
https://www.seu-e.cat/web/elmasnou
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de conservació: 
El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons 
la normativa vigent en cada moment.


