Benvolgut soci,
La Sra. Rosa M. Adrover Barceló, com a Presidenta de l’Associació Balear d’Infermeria
Comunitària (ABIC), amb CIF G07860513 amb domicili al C/ DE LA ROSA, 3, 1r 07003, Palma,
Balears, vos fa arribar el següent missatge,
PRIMER.- Com a associat, vos feim arribar aquest missatge per informar-vos, com està
disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999 de 13 de Desembre i per el
reglament 1720/2007 de 21 de Desembre que desenvolupa la LOPD, que l’ABIC actua com a
responsable dels fitxers i tractament de dades de caràcter personal i aquestes dades de
caràcter personal seran incorporats al fitxer mixt inscrit a l’Agència Espanyola de d Protecció
de dades denominat: SOCIS ABIC i que té com a finalitat gestionar les dades de caràcter
personal dels socis per donar compliment als objectius i fins propis de l’associació, amb fins
administratius, contables, fiscals i per mantenir-vos informat dels serveis propis de l’associació.
Així mateix, entendrem que vostè autoritza a partir d’aquesta data, a la cessió de la seves
dades identificatives a entitats bancàries, administracions públiques competents,
organitzacions o persones professional relacionades directament en la matèria per complir
amb les finalitats pròpies de l’associació i per poder remetre informació i realitzar ofertes
comercial relacionades amb els associats de conformitat amb els articles 20, 21 i 22 de la Llei
de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) 24/2002.
Així mateix, i d’acord amb el que estableix la LSSI 24/2002 en els seus articles 20, 21 i 22
l’informam que el tractament de les seves dades personals, també inclourà fins publicitaris i
comercial, a través de l’enviament d’ofertes o promocions a través del seu correu electrònic
facilitat per vostè, i altres medis de comunicació electrònica equivalent, o bé per medis de
comunicació no electrònics.
Així mateix, estau autoritzan a l’ABIC, a la recollida, emmagatzament, tractament, ús i cessió
posterior de les dades per a fins i a les entitats esmentades. Vos informam que podeu exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, per això, vos heu de dirigir a: ASSOCIACIÓ
BALEAR INFERMERIA COMUNITÀRIA (ABIC), AMB CIF: G07860513, AMB DOMICILI C/DE LA
ROSA, 3, 1r, 07003, PALMA, BALEARS.
Vos informam de tots aquests aspectes a vostè com associat i afectat, per tal de donar
compliment al que estableixen els articles 5,6,7,8,9,10,11,12 de la LOPD.
SEGON.- L ‘Associació com a responsable dels fitxer i/o del seu tractament manifesta que és
titular de varis fitxers amb dades de caràcter personal, inscrits degudament en el Registre
General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant els Fitxers), i que, pel
que estableix la LOPD, manifesta que ha obtingut les dades de manera legal i complint el que
estableix en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. De conformitat amb els
articles 4,5 i 6 de la LOPD i de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la LOPD.
TERCER.- En virtut del que estableix la LOPD i en el RLOPD, l’Associació com a responsable dels
Fitxers permetrà l’accés als diferents encarregats del tractament de les dades de caràcter
personal continguts en els Fitxers dels associats, perquè realitzin el tractament dels mateixos
amb l’objectiu de donar compliment a la prestació de serveis de l’Associació. S’aplicarà en
aquest cas l’article 12 de la LOPD en relació amb els articles 4 de qualitat de les dades, 5 de
dret d’informació en la recollida de dades, 6 consentiment de l’afectat, 7 dades especialment
protegides, 8 dades relatives a la salut, 9 seguretat de les dades, 10 deure de secret, 11
comunicació de les dades i 12 accés a les dades per compte de tercers.

QUART.- L’encarregat del tractament únicament i exclusiva accedirà o aplicarà les dades
contingudes en els fitxer per realitzar, per compte del Responsable dels Fitxers, en aquest cas
l’ABIC, els serveis de l’associació.
CINQUÈ.- El Responsable dels Fitxers, en aquest cas l’ABIC, ASSOCIACIÓ BALEAR INFERMERIA
COMUNITÀRIA (ABIC), AMB CIF: G07860513, AMB DOMICILI C/DE LA ROSA, 3, 1r, 07003,
PALMA, BALEARS aplica a les dades de caràcter personal contingudes en els Fitxers les
mesures de seguretat obligatòries, en virtut del tipus d’informació tractada, tal i com estableix
la legislació espanyola, en concret , el Real Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD. Article 9, LOPD. El responsable del
fitxer i en el seu cas l’encarregat del tractament hauran d’anotar les mesures tècniques i
organitzatives de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tracatment o
accés no autoritzat, tenint en comptes l’estat de la tecnologia, el tipus de dades
emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, ja provenguin de l’acció humana o del
medi físic o natural. 9.3 Reglamentàriament s’establiran els requisits i condicions que han de
reunir els fitxers i les persones que intervinguin en el tractament de les dades a què fa
referència l’article 7 de la LOPD.
SISÈ.- El Responsable dels Fitxers, en aquest cas l’ABIC, ASSOCIACIÓ BALEAR INFERMERIA
COMUNITÀRIA (ABIC), AMB CIF: G07860513, AMB DOMICILI C/DE LA ROSA, 3, 1r, 07003,
PALMA, BALEARS es compromet amb l’establert a la normativa aplicable en matèria de
protecció de dades . De conformitat amb el que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de Desembre i
per el Reglament 1720/2007 del 21 de Desembre que desenvolupa la LOPD.
NOM DE L’ASSOCIAT/ADA:

Número d’associat: (l’omplirem des de l’Associació).

Signatura de l’associat/ada:

