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Autorització enviament d’informació
pel servei de Whatsapp municipal

Aquest servei és de caire informatiu i unidireccional, és a dir, està creat per rebre informació 
municipal i no permet respondre ni interactuar amb la resta d’usuaris del servei, ja que es 
tracta d’una llista de distribució. Per a comunicar-te amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea, pots 
utilitzar els canals habituals, ja que aquest servei no substitueix cap tràmit ni cap notificació 
oficial de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Riells i Viabrea només farà servir aquestes dades per a transmetre informació 
de les activitats referents al poble i es compromet a fer-ne un ús confidencial i  a preservar 
sempre la intimitat de les persones.

La base de dades del servei de Whatsapp s’actualitza periòdicament.  

Permís d’acceptació:

Nom i cognoms: ________________________________________________

Telèfon Mòbil: __________________________________________________

• Desitjo formar part de la llista de persones receptores d’informació municipal que 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea ha creat. Em declaro informat/da que el meu número de 
telèfon s’utilitzarà per efectuar enviaments d’informació per mitjà de missatges de Whatsapp i, 
en conseqüència, autoritzo que s’incorpori el meu número de telèfon a la llista d’enviament, 
entenent que em podré donar de baixa en qualsevol moment.

• Entenc que el Responsable del tractament de les meves dades és l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea, que les utilitzarà únicament per a la finalitat indicada i no els comunicarà a altres 
persones. Em consta que podré exercir els meus drets en matèria de protecció de dades 
adreçant-me directament a l’Ajuntament, que podré obligar a suprimir les meves dades en 
qualsevol moment i que a la web del Responsable del tractament puc llegir informació 
detallada sobre la seva política de protecció de dades. 

• En acceptar formar part del grup entenc que les meves dades s’incorporaran als sistemes de 
l’empresa WhatsApp Ireland Limited proveïdora del servei de Whatsapp per als països de la 
Unió Europea en els termes i condicions que figuren a la seva web.

Riells i Viabrea, ........... de........................ de 20.....
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