
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 
 

Nom:   Cognoms:   

Domicili:  

Població:   CP:  

Telèfons:  Correu electrònic:  

DNI/NIE/NIF/CIF:  Càrrec:  

Entitat que representa: 

 

EXPOSA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la qual cosa, SOL·LICITA: 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
Lloc i data: _________________________________________________________________________________ 

 

 (Signatura del sol·licitant) (espai reservat per al Bisbat) 

 
D'acord amb el que disposa l’article 15 del Decret General de la CEE, sobre la protecció de dades de l’Església Catòlica a Espanya, 
l’informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer que respon al tractament següent (informació al revers): 



 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT  

Finalitat Gestió de la sol·licitud, tràmit, expedient o informació al qual es refereix aquest formulari i les peticions que se’n puguin 
derivar i informar-li sobre les activitats de la Diòcesi, si ens marca la casella corresponent 

Legitimació Consentiment de la persona interessada i interès legítim 

Destinataris No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte que sigui obligació legal o requeriment judicial 

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació 

 

INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(article 15 del Decret General de la CEE, sobre la protecció de dades de l’Església Catòlica a Espanya)  

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 
Identitat: DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT  
Adreça postal: Carrer d’Armenteres, 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat  
CIF: R-0801276-G 
Telèfon: 93 632 76 30  
Adreça electrònica: secretaria@bisbatsantfeliu.cat  
Delegat de protecció de dades: dpd@bisbasantfeliu.cat 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? A la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat tractem la informació que ens faciliten les persones 
interessades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tràmit, expedient o informació al qual es refereix aquest formulari i les peticions que se’n puguin derivar i, 
en el seu cas, mantenir-lo informat sobre l’activitat pròpia de la Diòcesi i els actes, esdeveniments i serveis que s’hi desenvolupen, sempre sota la salvaguarda, 
dipòsit, custòdia i responsabilitat de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i on seran tractades les seves dades amb la màxima diligència.  

 

Quant de temps conservarem les vostres dades? Les dades personals es conservaran per a les finalitats esmentades i, un cop ja no siguin necessàries per a les 
mateixes, es conservaran degudament bloquejades amb la finalitat de mantenir un arxiu històric, d’interès públic i amb finalitats  estadístiques. Sota l’empara de 
l’article 91 del RGPD, se seguiran aplicant les normes canòniques relatives a la protecció de dades de les persones físiques custodiades per l’Església Catòlica. I, 
depenent de la matèria i normativa legal vigent, es respectaran els terminis concrets establerts: 4 anys per les dades fiscals, 6 anys per les dades comptables i 
financeres i 10 anys per la normativa del blanqueig de capitals.  La cancel·lació de dades es produirà en el cas que sigui sol·licitat per l’interessat. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat en 
presentar a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat sol·licitud, tràmit, expedient o informació al qual es refereix aquest formulari. 
La base legal per seguir informat sobre els actes, esdeveniments i serveis és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment, sense que la 
retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni de forma retroactiva el tractament de dades personals realitzats fins aquest moment.  

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte per obligació legal o requeriment judicial. 
Únicament quan per raó de l’execució de la sol·licitud que ha presentat a aquesta Diòcesi sigui necessària, es podrà remetre informació a la Conferència 
Episcopal Espanyola, a la Santa Seu (Ciutat del Vaticà) i/o a d’altres Bisbats de l’Església Catòlica arreu del món. 
Pel que fa a les transferències internacionals de dades, el DPD de la Conferència Episcopal Espanyola considera que aquestes es realitzen, quan així és el cas, a 
països que garanteixen un nivell de protecció adequat conforme el RGPD, tal i com estableix l’art. 40 del Decret General de la Conferència Episcopal Espanyola, 
sobre la protecció de dades de l’Església Catòlica a Espanya. 

 

Quins són els vostres drets? Qualsevol persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals, a la seva rectificació o supressió, 
limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, de conformitat amb el que disposen els articles 17-20 i 
22-23 del Decret General de la Conferència Episcopal Espanyola, sobre la protecció de dades de l’Església Catòlica a Espanya. Per a fer efectius aquests drets 
haurà de dirigir per escrit una sol·licitud a la Diòcesi, mitjançant el DPD, a l’adreça indicada en l’encapçalament d’aquest document (C/ d’Armenteres, 35,  08980 
Sant Feliu de Llobregat) o bé mitjançant el correu electrònic: dpd@bisbatsantfeliu.cat, sense perjudici del seu dret també a presentar una reclamació davant l’ 
autoritat de control (l’Agencia Española de Protección de Datos,  www.aepd.es). En tot cas, pot revocar el seu consentiment prestat prèviament en qualsevol 
moment sense que la revocació afecti a la licitud del tractament basat en aquest consentiment previ. 

 

Com podeu exercir els drets? Mitjançant un escrit adreçat a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Carrer d’Armenteres, 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat. 
Mitjançant un correu electrònic adreçat al Delegat de Protecció de dades: dpd@bisbatsantfeliu.cat  

 

Quines vies de reclamació hi ha? En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria, desitgi major informació o consideri que els seus drets no s’han atès 
adequadament, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es - C/Jorge Juan, 6 de Madrid). 

 

CLÁUSULES ADDICIONALS 
 

VIDEO VIGILÀNCIA: En compliment de la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i de la Pròpia Imatge, reconegut per 
l’article 18.1 de la Constitució, l’informem que la Diòcesi disposa d’un circuit tancat de videovigilància i enregistra imatges per motius de seguretat. Aquestes 
imatges es conservarien un màxim de 30 dies naturals. Un cop hagi passat aquest termini i no hi hagi cap obligació legal, les imatges es suprimeixen amb les 
mesures de seguretat adequades. Les imatges només es cedeixen en cas de requeriment per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat o jutjats 
competents. 
 
ÚS D’IMATGE: En compliment de la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i de la Pròpia Imatge, reconegut per 
l’article 18.1 de la Constitució, li demanem el seu consentiment exprés per autoritzar-nos a utilitzar la seva imatge per a publicar-la en qualsevol mitjà, en paper 
o digital de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
 

Per aquest motiu marqueu amb una x   SI ☐ NO ☐ autoritzant a la DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT la publicació de la vostra imatge.  

 
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a 
tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les imatges ja no 
siguin necessàries, aquestes es guardaran, degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. 
 
COMUNICACIONS VIA WhatsApp: Hi ha la possibilitat de realitzar comunicacions a través de l’aplicació WhatsApp i transmetre dades, imatges, fotografies i 
documents amb la finalitat d’agilitzar la comunicació de les diferents activitats. S’ha de tenir present que WhatsApp comparteix les dades amb la xarxa social 
Facebook sense que la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat tingui els serveis adients per controlar-ho.  
 

Per aquest motiu marqueu amb una x  SI ☐ NO ☐ autoritzant a la DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT l’enviament de comunicacions de les 

diferents activitats que es realitzin a través d’aquest canal de comunicació.  

 

Finalment, signant el present document, declaro haver estat informat/da amb la màxima transparència de com m’afecta el Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes així com la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels 
drets digitals (LOPDGDD), i el Decret General de la protecció de dades per a l’Església Catòlica a Espanya, i ACCEPTO i CONSENTEIXO el tractament de les meves 
dades personals i, si s’escau, d’imatge, i les comunicacions via WhatsApp en la forma i amb la finalitat pastoral esmentades en aquest document. 
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