POLITICA DE PRIVACITAT
ADF DEFENSORS DEL BOSC (en endavant ADF) vol donar a conèixer, mitjançant el present text,
quins son els criteris i regles que segueix respecte a la utilització de les dades personals que
qualsevol usuari faciliti durant l'accés a la seva pàgina web corporativa, a
http://www.adfdefensorsdelbosc.cat, sent una pàgina Web corporativa merament
informativa.
En compliment del disposat en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), ADF informa de que les dades
de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant qualsevol formulari de registre electrònic
que apareix-hi en la nostra pàgina web, així com aquelles dades a les que l'ADF accedeixi com
a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, o sol·licitud de qualsevol servei, o de
qualsevol operació realitzada a través d'aquest lloc web, seran recollits en un fitxer sota la
responsabilitat d'Agrupació de Defensa Forestal Defensors del Bosc, amb domicili Antiga Casa
Consistorial de Castelladral, on vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i, en el cas d'oposició, mitjançant sol·licitud firmada per escrit juntament amb una fotocopia
del seu D.N.I.
Les finalitats de la recollida de dades personals son les que particularment s'indiquen en cada
una de las pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic. Amb caràcter general, les
dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per atendre a les seves
sol·licituds d'informació, així com informar-lo sobre noves activitats.
ADF es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter
personal, fent ús de les mateixes exclusivament per les finalitats indicades. ADF l'informa de
que te implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que
garantitzen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració
pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposades, ja sigui que
provinguin de l'acció humana o del medi físic-natural. Tot això de conformitat amb el previst
en l'article 9 de la LOPD en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Real Decret
1720/2007, de 21 de desembre.
Amb la present signatura, dono el meu consentiment per tractar les meves dades personals, i
declaro que he llegit i coneixo la política de privacitat de l’ADF.

Signatura

