
    
    
      

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. En compliment del previst al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, li informem que les seves 
dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del CENTRE DE 
LECTURA DE REUS, amb número de CIF G43014604, situada al  carrer Major, 15  43201 
REUS (Tarragona), número de telèfon 977.773.112 i e-mail secretaria@centrelectura.cat,  
amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud d’alta com a Soci/a de la nostra Entitat 
i els tràmits administratius que es derivin, així com pel posterior enviament d’informació, 
per a qualsevol mitjà, sobre noticies, serveis i/o activitats organitzades per la nostra 
Entitat que pugui ser del seu interès, sempre i quan així ho autoritzi a la casella habilitada 
a la part inferior del formulari. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre 
es mantingui la present relació i el temps necessari per a donar compliment a les 
obligacions legals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament de les seves 
dades es fonamentarà en el seu consentiment manifestat amb l’enviament d’aquest 
formulari d’alta com a nou Soci/a de la nostra Entitat, al igual que per a l’enviament 
d’informació de la nostra Entitat, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. 
Les dades no seran comunicades a tercers. Per últim, se li informa de que pot exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrit al 
domicili social abans esmentat o via e-mail a secretaria@centrelectura.cat adjuntant còpia 
de document oficial que l’identifiqui. Per a més informació sobre els seus drets, pot accedir 
a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una 
reclamació davant aquest organisme de considerar-ho oportú.  
 
En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Lli 34/2002, de 11 de 
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç Electrònic, li comuniquem que 
el titular, dinamitzador i gestor dels continguts de la web és el CENTRE DE LECTURA DE 
REUS, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat de 
secretaria@centrelectura.cat. 


