
AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

El COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA (en endavant, l’Entitat), en compliment amb 
l’establert a l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i a 
l’article 7 del mateix text normatiu, li fa saber que el fet de signar el present document implica el 
coneixement per la seva part del fet que l’Entitat realitzarà un tractament de les seves dades de caràcter 
personal de què disposa, com a col·legiat/da, basat en la cessió de les mateixes a l’Entitat pública 
empresarial RENFE-OPERADORA, amb domicili a Avda. de Pío XII, 110, 28036 Madrid (en endavant, 
l’Empresa) i proveïda de NIF Q-2801659-J, amb la finalitat de portar a terme l’acord (en endavant, 
l’Acord) subscrit entre les Parts, el qual consisteix a aplicar un descompte sobre la Tarifa General/Base en 
els trens d’Alta Velocitat-Llarga Distància, Alta Velocitat-Mitjana Distància i Mitjana Distància 
Convencional, del qual els titulars del carnet del Col·legi podran gaudir adquirint els bitllets a través de la 
web renfe.com o de forma presencial. 

Tanmateix, l’informem que no compartirem aquestes dades amb tercers excepte que sigui necessari per a 
poder gestionar i tramitar l’Acord, si bé, quedant coberta aquesta possible relació en virtut de l’Acord 
signat entre les Parts.  

Indicar-li que, en cap cas, realitzarem decisions automatitzades ni processarem la seva informació per a 
altres finalitats diferents de les referides. 

Un cop informat/da de l’ús i de les finalitats del tractament, li demanem el consentiment exprés per poder 
tractar les seves dades segons l’exposat. Per tot, la persona que apareix com a signant del present 
document, marcant la següent casella, consent expressament i autoritza a què el Col·legi:  

 Pugui cedir les seves dades de caràcter personal per a les finalitats indicades en aquest text a RENFE-
OPERADORA.

Acomplint el que es disposa al ja citat Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, 
li fem saber que té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i oblit, així 
com el dret de limitació al tractament, reconeguts en el Reglament, dirigint-se a la següent adreça de 
l’Entitat: 

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
Rambla de Catalunya, 10, pral. 1a 
08007 Barcelona 
T +34 93 317 19 20 
Correu electrònic: contacte@periodistes.cat 
CIF: Q-5856081-D 

Li recordem que també té dret a reclamar qualsevol cosa relativa a l’afectació de les seves dades 
personals o drets davant l’Autoritat Competent de Protecció de Dades (www.aepd.es). 

Finalment, li comuniquem, amb relació al tractament de la seva informació, que adoptarem les mesures 
pertinents en compliment del disposat a la normativa de protecció de dades. 

És tot del que l’informem, a Barcelona, en data _______ de ___________________ de 20_____ 
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