
Dono el meu consentiment a la Diputació de Tarragona perquè
tracti les meves dades amb l’única finalitat de rebre informació
sobre els seus esdeveniments.

Vine al

MAMT

www.dipta.cat/mamt/

Apunta’t i sabràs
tot el que fem

nom i cognoms*:

correu electrònic*:

adreça postal*:

cp i població*:

telèfon (opcional):



En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al 
tractament de les vostres dades personals:

Qui sol·licita les dades: Museu d’Art Modern

Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant 
Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600
Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 
43003, Tarragona Telèfon 977 296603
Adreça electrònica: DPD@dipta.cat

Finalitat del tractament: Difusió de les activitats organitzades per la 
Diputació i convocatòria dels assistents a diversos esdeveniments: 
exposicions, concerts, jornades, conferències, etc.

Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada o 
del representant legal
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal
Destinataris dades: No se’n preveuen,  llevat obligació legal
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari 
de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a 
sol·licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades 
personals, la rectificació o supressió, la limitació i la oposició al 
tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a 
l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant 
l’Autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades
Obligatorietat: No resulta obligatori facilitar les dades, llevat que sigui 
necessari per donar compliment a la finalitat corresponent
Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en 
aquest tractament
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