
DONA LA CARA I OMPLE EL SOBRE 

PER LA MARATÓ

Benvolgudes famílies,

Us fem a mans aquesta circular, per informar-vos, que a partir del dia 30 de novembre

i  per tercer  any consecutiu  la Fundació per a l’Acció  Educativa,  col·labora amb La

Marató de TV3 amb el projecte  “Fes-te una selfie i dona la cara pel càncer” .

Aquest projecte, ha estat fruit del treball en equip de les professionals de les escoles i

serveis educatius gestionats per la Fundació per a l’Acció educativa.

A partir del dia 30 de novembre i fins el dia 11 de desembre, es durà terme l’activitat

per la qual necessitem de la vostra col·laboració i participació.

Aquest projecte, va lligat amb la participació dels centres i serveis educatius gestionats

per la Fundació, en La Marató de TV3. 

Aquest any, el tema de La Marató és “ el càncer” i des de els nostres centres, volem

que els alumnes i les famílies participants es facin una imatge selfie . Amb aquestes

imatges es farà un mural fent collage de microfotografies per a demostrar que tots

plegats podem lluitar contra el càncer.

Per altra banda, aprofitarem l’activitat, per a dur a terme la recaptació  econòmica per 

La Marató. 

Des de els centres i serveis educatius i des de la pròpia Fundació us animem a 

participar fent un donatiu el qual a canvi rebreu un imant de nevera, símbol de la 

vostra participació en la campanya.

Per tal de poder fer el donatiu i rebre el vostre imant de nevera haureu d’adreçar-vos

al despatx de l’escola  fins el dia 11 de desembre .

És una activitat oberta a tothom que vulgui participar.

Animeu-vos a participar, volem fer una bona recaptació per La

Marató.

Us esperem !!

L’ Equip Educatiu.



Informació sobre l’Autoritzo i l’ús de les vostres dades personals

Ens  heu  facilitat,  per  voluntat  pròpia,  una  “Selfie”  on  sou  clarament  identificables  i  és
considera una dada de caràcter personal. És per això, que us indiquem quin ús en farem de
la  mateixa  i  en  el  cas  de  no  estar-hi  d’acord,  podeu  cancel·lar  o  anul·lar  el  vostre
consentiment o autorització.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable de Tractament Fundació per a l’Acció Educativa (FAE)

Finalitats del Tractament Fer  un  mural/collage  amb  la  paraula  “Lluita”  amb  les  “Selfies”  en  format  de
microfotografia per a recollir fons per la “Marató de TV3” del 2018.  Aquest podrà
esser enviat a TV3, publicat al web de la Fundació Educativa o Ajuntament de Reus
i en premsa escrita.  

Legitimació Consentiment de l’interessat. 
Destinataris La pròpia Fundació o Ajuntament de Reus, la Marató de TV3 i premsa escrita.
Drets Tens la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del 

tractament, portabilitat i d’oposició de les teves dades. Per exercir-los, hauràs de 
dirigir-te per escrit al Delegat de Protecció de Dades de la Fundació per a l’Acció 
Educativa a la següent adreça, Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) o 
a través de correu electrònic a dpd@grupsagessa.com.  

Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada de Protecció de dades al full a 
continuació. 

CONSULTA I LLEGEIX DETINGUDAMENT AQUESTA INFORMACIÓ

1. Qui es el responsable de les operacions de tractament de les teves dades?

Identitat: Fundació per a l’Acció Educativa
Adreça postal: Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) 
Telèfon: 977 31 11 28
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: Pots contactar per adreça postal a Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus
(Tarragona)  o a través de correu electrònic a dpd@grupsagessa.com

2. Quines dades tractem? 

Quan ens facilites la fotografia conté la següent informació:

- Selfie (Fotografia feta amb el mòbil)

    Les dades personals facilitades seran incorporades en un Registre d’Activitat del Tractament, titularitat de la Fundació
per a l’Acció Educativa.

3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i durant quan temps les tractem? 

La Fundació per a l’Acció Educativa tracta les teves dades amb la finalitat de fer un mural/collage amb la paraula
“Lluita” amb les “Selfies” en format de microfotografia per a recollir fons per la “Marató de TV3”del 2018. 

Les teves dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat establerta i per determinar les
possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta i del tractament de les dades, en base a l’establert en la
normativa legalment aplicable.

4. Quina és la legitimació per tractar les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la prestació del teu consentiment lliure, específic, informat e
inequívoc mitjançant una clara acció afirmativa, quan ens facilites la teva “Selfie” / Fotografia per a participar  o
col·laborar amb la proposa de la Fundació per a l’Acció Educativa “Fes-te una selfie i dona la cara pel càncer”. 



5. A quins destinataris comunicarem les teves dades?

Es preveu la possible cessió de dades personals a la “Marató de TV3”, publicar-ho al web de la Fundació per a l’Acció
Educativa o Ajuntament de Reus o difusió en premsa escrita. No és realitzarà cap transferència amb tercers països
excepte aquelles establertes segons la legislació vigent.

6. Quins drets tens com interessat quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a conèixer si es tracten les seves dades.  Així mateix, com a interessat tens dret a :

- Accedir a les teves dades personals.

- Sol·licitar la rectificació de les dades en cas de ser dades inexactes o completar-les si son incompletes.

- Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser
lliurades.

- Sol·licitar la limitació del seu tractament en una sèrie de circumstàncies.

- Oposar-te al tractament de les teves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva
situació particular.

- Sol·licitar la portabilitat de les teves dades en determinats supòsits. 

- No ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. 

Per exercir aquests drets, hauràs de dirigir-te per escrit al   Delegat de Protecció de Dades de Fundació per a l’Acció
Educativa  a la següent adreça, Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona)  o a través de correu electrònic a
dpd@grupsagessa.com. En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació,
adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del seu equivalent i indicar expressament el dret
que desitges exercir.

Així  mateix,  en qualsevol  moment pots revocar el  teu consentiment mitjançant  comunicació escrita a Delegat  de
Protecció de Dades de Fundació per a l’Acció Educativa  a la següent adreça, Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus
(Tarragona)  o a través de correu electrònic a  dpd@grupsagessa.com. En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i
cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del
seu equivalent i especificant “Revocació de consentiment”. 


