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Famílies i persones sordes que parlem i treballem per… 

 

 

 

 

GRUP DE WHATSAPP “FAMILIES D’ACAPPS” 
CONSENTIMENT DE DADES 

 

En virtut del Reglament de la Unió Europea 20156/679 del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes dades, l’informem: 

 

Que es vol crear un Grup de missatgeria instantània a través de l’aplicació Whatsapp anomenat 

“Famílies d’ACAPPS” amb la finalitat de: 

- difondre les activitats d’interès per a les famílies. 

- Donar informació relacionada amb la sordesa 

- Respondre a consultes i dubtes plantejats per les famílies. 

Amb la seva signatura, vostè dóna consentiment a l’Associació Catalana per a la Promoció de les 

Persones Sordes (ACAPPS) per ser inclòs en el grup de Whatsapp “Famílies d’ACAPPS”. 

 

Nom i Cognoms _______________________________ 

DNI __________________________ 

 

A _____________________________, a ____   de _________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del 

tractament 

Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes 

c/ Providència 42  4ª planta  08024   Barcelona 

Legitimació Consentiment explícit de l’interessat/da 

Finalitats Difusió d’activitats, donar informació i resoldre dubtes i 

consultes 

Destinataris Les persones participants seran famílies vinculades a ACAPPS. 

Donat l’ús de l’aplicació Whatsapp es poden produir 

transferències de dades a tercers països. 

Drets de les persones 

interessades 

Té drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 

dades. També té dret a la limitació o l’oposició al tractament. 

Pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a 

rgpd@acapps.org o per correu ordinari a l’adreça esmentada. 

Pot accedir a la nostra política de privacitat a la web 

www.acapps.org 

 

 

 
 
 
 
(signatura) 


