INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ
ASSOCIACIÓ AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA
Sr. / Sra. ______________________________________________________________________
NIF.
______________________
Núm. Associat _________________

MANIFESTO que he estat informat/da del següent:
A) Que l’Associació d’Agents Immobiliaris (AIC), és Responsable del Tractament de les meves dades personals,
aportades en el seu dia, amb la finalitat de gestionar l’alta a l’Associació i al Registre d’Agents Immobiliaris de la
Generalitat de Catalunya, i per desenvolupar la resta de funcions previstes en els seus Estatuts (Associació inscrita
amb el núm. 44014 de la secció 1a. del Registre de Barcelona).
B) Que el suport legal per al tractament de les meves dades és el meu exprés consentiment per gestionar l’alta a
l’Associació i al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya.
C) Que l’AIC està complint amb totes les disposicions de la normativa vigent en el tractament de les dades
personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’
interessat i adequades, pertinents, limitades i necessàries en relació a les finalitats per a les quals són tractades.
D) Que, d’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número d’associat,
número d’aicat, telèfon, adreça i web.
E) Que les meves dades públiques formen part d’un llistat de tots els membres de l’entitat i són accessibles
mitjançant un buscador a la pàgina web de mateixa, www.espaiapi.cat
F) Que les meves dades seran tractades en conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de
dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i
la LSSICE 34/2002 de l’ 11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
G) Que les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja
no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització
de les dades o la destrucció total de les mateixes.
H) Que no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o que ja hagi donat expressa autorització.
I) Que puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del
responsable: Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, NIF. G65385262, Gran Via de les Corts Catalanes, núm.
622 entl. de Barcelona , o per correu postal, email info@api.cat.
J) Que puc presentar una reclamació davant l’ autoritat de control (AEPD) a través de la seva seu electrònica
www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ o enviant un escrit a C/Jorge Juan núm. 6 28001 Madrid.

1.- D’acord amb la normativa vigent i amb la finalitat exclusiva de complir les obligacions i drets específics emparats en la
relació que se’n deriva de la meva condició de membre de l’Associació d’Agents immobiliaris de Catalunya, cal el meu
consentiment exprés, per:
A) Informar-me per mitjans electrònics, altres sistemes de comunicació o equivalents, sobre assumptes i serveis
del meu interès professional, incloent comunicacions comercials i promocionals.
B) Per incloure les meves dades públiques als portals immobiliaris:
www.api.cat
www.ohlahabitat.com
Un cop llegit aquest document i coneixent l’ús que se’n farà de les meves dades :

□ Sí autoritzo

□ No autoritzo

l’ús de les meves dades en els termes esmentats.
2.- Autoritzo a l’AIC amb la finalitat de que em puguin informar d’assumptes d’interès professional i dels seus serveis, per
via electrònica o altres mitjans a cedir les meves dades identificatives (nom i cognom, NIF, adreces, emails, telèfons i data
de naixement) a les entitats i/o institucions vinculades a l’AIC que s’indiquen a continuació (Marcar la casella
corresponent):

COAPI – Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, nif. Q0875011I
APIALIA - Agrupacions Immobiliàries del col·lectiu API, mls – nif. B66150400
IMMOSCOPIA FORMACIÓ – Formació – nif. B67100735
TECNO API 5.0, S.L.U. - Gestiona Servicios, nif. B66765298

Sí

No

□
□
□
□

□
□
□
□

3.- Autoritzo i accepto la publicació i reproducció de la meva imatge, obtinguda en events organitzats per l’AIC o qualsevol
de les entitats o institucions abans esmentades, en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre
mitjà, bé amb finalitats comercials o informatives, sense reemborsament de cap tipus (marcar la casella corresponent):

□ Sí

□ No

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@api.cat, per correu
postal a Gran Via Corts Catalanes, 622 entl, 08007 Barcelona.

Data,

Signatura

