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Les persones qui vulguin participar activament a la recollida de
signatures accepten el compromís i la responsabilitat del tractament i
seguretat les dades personals de la ciutadania que voluntàriament
s’adhereixi a la iniciativa anomenada “Declaració en Defensa de
l’Educació” d’acord amb els següents criteris:
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a) La recollida de signatures es realitzarà exclusivament amb els
documents de recollida lliurats a tal efecte des de l’organització amb
número de registre únic.
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b) S’informarà de forma inequívoca de la finalitat de la recollida de
les signatures i dels drets LOPD a qui vulgui signar. Només
s’admetran signatures de majors de 18 anys i residents a les Illes
Balears.
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c) S'han de fer constar totes les dades que es demanin de manera clara
al full de signatures.
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d) En cas d'errada, es ratllarà la filera on ha hagut l'errada i s’escriurà
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e) Quan els fulls de signatures s’hagin emplenats, s’han de retornar
als punts de recollida que figuren impresos o als que s’aniran
actualitzant a la web “abalearsvolem.com”
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f) Si sorgeix algun dubte o cal algun aclariment relacionat amb el
contingut de la declaració o la seguretat de les dades es pot consultar
al correu info@abalearsvolem.com
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g) En cas de pèrdua o robatori d’impresos que continguin alguna
signatura es procedirà a la denúncia immediata i a la comunicació a
l’organització.
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