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València Pensa té una quota anual de 20 euros
Nota legal: A través del present avís, l’associació València Pensa, amb domicili social al carrer Corona 5, i lloc web en <http://avivamentfest.info/>,
informa als socis sobre la seua POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal de l’Estat Espanyol, l’associació València Pensa informa que les dades de caràcter personal que se
sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals, el responsable i titular del qual és l’associació. En proporcionar a
València Pensa les seues dades, vosté AUTORITZA EXPRESSAMENT l’associació per tal que les tracte i incorpore a un fitxer automatitzat, necessari
per a les realitzacions dels objectius propis de l’associació així definits en els estatuts, i per a mantindre’l informat de les diferents activitats
que organitze i d’unes altres notícies que es consideren interessants, d’acord amb la matèria de les seues activitats. L’associació es compromet a
no usar les dades facilitades per a un fi diferent a l’esmentat. Vosté té el dret d’accedir a les seues dades de caràcter personal recopilades, a
rectificar-les en el cas de ser errònies, a cancel·lar-les a través de comunicació escrita i signada adreçada al responsable del fitxer, val a dir,
l’associació València Pensa, a l’adreça postal esmentada al començament d’aquesta nota legal, o via comunicació electrònica al compte de correu
de l’associació. València Pensa es compromet a complir la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i a guardar-les i cancel·lar-les
en el moment que deixen de ser necessàries per a les funcions per a les quals foren recollides, adoptant així mateix les mesures necessàries per
a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons allò establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers
automatitzats que continguen dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de l’11 de juliol.

