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LOPD – LLEI ORGÀNICA DE TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES - CONSENTIMENTi 

 

En/Na ____________________________________amb D.N.I:___________________ 

en el seu propi nom i/o com a representant legal del menor o de la persona amb discapaci-
tat_________________________________________________________________ 

 

CONSENT I AUTORITZA que l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE 
LES DIÒCESIS DE BARCELONA, SANT FELIU DE LLOBREGAT I TERRASSA, amb domicili a Bar-
celona, carrer Consell de Cent, 224/226 en lo successiu l’HOSPITALITAT,  tracti tota la in-
formació facilitada i la que elabori posteriorment en les condicions que consten en el pre-
sent document 

D’acord amb el que preveuen els articles 5 de la LOPD i el 13 del Reglament Europeu 
de Protecció de Dades, el sotasignat queda informat de que: L’HOSPITALITAT és la respon-
sable del tractament de les dades personals. El delegat de Protecció de Dades és el presi-
dent de l’entitat, o persona especialment nomenada,  a l’efecte, i ratificada per l’assemblea 
general de l’HOSPITALITAT . 

Les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb 
l’HOSPITALITAT es faran servir per prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos 
informats de les activitats que organitzem, tant per mitjans electrònics, com per altres. Per 
a millorar el funcionament intern, també es poden utilitzar les dades per fer estadístiques.  

Les dades que ens proporcioneu restaran actives fins a la seva cancel·lació formal. 

Les imatges i el so de les persones participants en alguna de les activitats organitza-
des per l’HOSPITALITAT poden ser enregistrades amb la finalitat de ser publicades als espais 
de difusió pública d’informació que fa servir l’HOSPITALITAT – web, blogs, xarxes socials, 
revista, butlletí de l’entitat i altres publicacions -. Es possible que es puguin publicar imat-
ges, so, treballs o dades de persones amb finalitats relacionades amb l’activitat exclusiva de 
l’HOSPITALITAT. Excepcionalment podran ser cedides als organismes rectors dependents 
del Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a Lourdes (França). 

Als locals de l’HOSPITALITAT es poden instal·lar càmeres de seguretat, aquestes imat-
ges només podran ser cedides a la policia o als òrgans judicials adients quan s’hagi comès 
una infracció i en cas de delicte. 

La informació de les persones que tinguin alguna necessitat específica, minusvalide-
ses, condicions especials en l’àmbit de l’origen, religió o d’altres, es tractarà amb els proce-
diments previstos pel tractament de la informació de nivell alt de confidencialitat. Els desti-
nataris de la vostra informació són: el personal propi de l’HOSPITALITAT degudament auto-
ritzat pel President, les persones o entitats amb les que hi hagi relació jurídica, per complir 
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les obligacions adquirides, i les administracions públiques en l’àmbit de les seves compe-
tències. En cas de que ens cediu dades de terceres persones, els hi heu de comunicar tota la 
informació que consta en aquest document. 

En tot cas podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en 
l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre per la via del procedi-
ment que regula el R.D.1720/2007 de 21 de desembre. El responsable de la Base de Dades 
és l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Per exercir els drets esmentats i per a qual-
sevol aclariment, us podeu dirigir per escrit a l’adreça de Barcelona al President de 
l’Hospitalitat, mitjançant l’adreça hlpd@hospitalitat.org o trucant al telèfon 934 87 40 09  

L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest 
document es l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001) c/Jorge 
Juan número 6. 

AMB LA SIGNATURA D’AQUEST DOCUMENT MANIFESTEU QUE HEU RE-
BUT L’ANTERIOR INFORMACIÓ, L’HEU ENTESA I DONEU LA VOSTRA CONFOR-
MITAT AMB EL TRACTAMENT QUE US PROPOSEM, SENSE PERJUDICI DE QUE 
TENIU DRET A REVOCAR EL CONSENTIMENT QUE ATORGUEU, TOTAL O PARCI-
ALMENT, QUAN HO CONSIDEREU OPORTÚ MITJANÇANT UN ESCRIT DIRIGIT AL 
SR. PRESIDENT DE L’HOSPITALITAT.  

Em dono per assabentat/da a_________________________ el dia 
____ de ___________ de 20____ 

 

 

Signatura obligatòria del interessat/da  o del tutor/a 
(en el cas dels menors signarà el pare o la mare).  

 

                                                           
i Cal omplir aquest full obligatòriament l’any de la vostre primera inscripció, i en el successius en el cas de que s’hagi produït 
alguna modificació en les dades de filiació bàsiques (Adreça, telèfon, adreça electrònica etc...) També caldrà signar-lo en el cas 
de que no hagueu peregrinat en els darrers cinc anys. 
Excepcionalment caldrà que ho signi tothom l’any 2019 per respectar la seva entrada en vigor.   
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