

El Responsable del Tractament de les seues dades personals és l’Ajuntament de Silla, P-4623200E, Plaça
del Poble, 1 de Silla 46460 – València-



La Delegada de Protecció de Dades es GOVERTIS ADVISORY SERVICES,SL., CIF: B97637151, email:
dpd@silla.es.



Condicions per donar-se d’alta.
a)
b)

Ser persona física.
Ser major de 14 anys.

c)

La persona usuària, al subscriure’s accepta la política de privacitat.



Els passos a seguir són els següents:
1. Agregar el següent número de telèfon als teus contactes: 663213683
2. Enviar un Whatsapp amb la paraula Alta.
3. L'usuari passarà a formar part d'una llista de difusió a través de la qual estarà alerta de tota
l'actualitat de Silla i en cap moment es compartirà el nom o les dades de cap persona.



L'Ajuntament de Silla, utilititza les eines de WhatsApp i no emmagatzema informació dels usuaris en els
seus sistemes d'informació. Sense perjudici d'això, s'ha format al personal perquè respecte la privacitat dels
usuaris i utilitze els sistemes de missatgeria amb garantia dels deures de secret i seguretat.

−

Finalitat: El sistema de Comunicació de l'Ajuntament de Silla té per finalitat remetre notícies i informació útil
sobre qüestions d'actualitat que afecten a Silla en l'àmbit d'actuació de l'Administració Local. Les persones
subscrites rebran información institucional i de serveis, cultural, esportiva, etc.
Aquest servei serà utilitzat també per a facilitar informació en temps real a la ciutadania en situacions
d'alerta i per a funcions de seguretat ciutadana.



La base jurídica per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment, article 6.1 a)
RGPD 679/2016 de 27 d’abril de 2016. Per aquest motiu la persona interessada haurà de prestar el
consentiment exprés per al tractament de les seues dades de caràcter personal en les xarxes socials de
l’Ajuntament de Silla.



Les dades seràn conservades durant el termini que estiga vigent la xarxa social de whatsapp. Voste podrá
cancel·lar la seua subscripció al canal de comunicación en qualsevol moment enviant un missatge al
663213683, indicar la paraula BAIXA.



L'Ajuntament de Silla no interactuarà amb les persones usuaries del servei, ni respondrà a cap petició.
Per a aquesta finalitat la persona usuaria haurà d'utilitzar els altres canals habituals de comunicació amb
l'Administració.



L'Ajuntament de Silla es reserva el dret a la cancel·lació de la prestació del servei a aquells usuaris que
facen un ús indegut d'aquest.



Les dades personals no serán cedides a tercers.



Drets. Podrà exercitar els drets d’Acces, Rectificació, Supresió, Limitació, o en el seu cas, oposició a
l’Ajuntament de Silla mitjançant registre d’entrada presencial –Plaça Mercat Vell, núm.4 de Silla -46460- o a
través de www.sede.administración.gob.es, si disposa de firma electrònica. Així mateix, podrá interposar
una reclamació davant la Delegada de Protecció de Dades (dpd@silla.es), o davant l’ Agencia Espanyola
de Protecció de Dades (www.aepd.es).

