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REUNITS : D’una banda Na Rosa Galindo Solé, major d’edat, amb DNI 43417006K, en la seva qualitat 
de Presidenta i en representació de la Fundació Projecte Miranda, entitat sense afany de lucre, domiciliada 
a Pla de l’Orri, s/n. Castell de l’Areny 08604 Barcelona, i registrada amb el núm. 2467 en el corresponent 
registre de Fundacions,  
I de l’altra En /Na                                                                                                                       (major d’edat), 

proveït del  DNI                                                                    i domicili a                                                                        
actuant en el seu propi nom i dret.  (si fos menor sotmès a tutela ha de figurar també els pare/mare o 
tutor/a i el seu consentiment) 

MANIFESTEN : Que estan les dues parts interessades en subscriure el present document d’incorporació 
per realitzar activitats de voluntariat a la Fundació Miranda, de conformitat amb allò que estableix l’art.7 de 
la Llei 25/2015 del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, estableixen el següent 

ACORDS 
En/Na                                                                                                       desenvoluparà les seves funcions 
de forma lliure, altruista i responsable, sense rebre cap mena de contraprestació econòmica i material. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest document l’establiment de les condicions en base a les quals s’han de 
desenvolupar el compromís de voluntariat en les funcions i tasques següents: Voluntari en les diferents 
seus de la fundació. 
La durada d’aquest compromís s’estableix dins el termini comprès des del dia                           
fins el dia                                 Veure període de prova segons durada a la taula annexa 1. 
 
La voluntària es compromet a complir els horaris i les normes fixades per la Fundació Miranda, així com 
respectar el valors i la missió de la mateixa. 
 
La realització d’aquest compromís de voluntariat no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions 
més enllà de les establertes en aquest document , i en cap cas, no implicarà l’existència de relació laboral 
entre la Fundació Miranda i la voluntària. 
 
La voluntària tindrà dret, un cop finalitzada la seva vinculació amb la Fundació Miranda, si ho sol·licita, a 
un certificat acreditatiu de la tasca desenvolupada. 
 
La voluntària es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir de les 
usuàries i/o beneficiàries, conegudes en el marc de la seva tasca. 
 
La Fundació Miranda té contractada una pòlissa d’assegurances per a que la voluntària estigui coberta 
dels riscos derivats de l’activitat que du a terme i dels danys que involuntàriament pugui causar a terceres 
per raó d’aquesta activitat. 
 
Tant la voluntària com la Fundació Miranda, poden rescindir aquest compromís quan alguna de les dues 
parts ho consideri pertinent. Segons la següent Taula 
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DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE DADES: 
Com a persona en voluntariat amb la FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA, en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre,(LOPD) de protecció́ de dades de caràcter personal, i donat que per a la realització́ de les tasques que em són 
assignades he de tenir accés a dades de caràcter personal  
Soc conscient i em comprometo amb els següents aspectes: 
• Usar les dades a les quals tinc accés, únicament per als objectius de les tasques encomanades. 
• No revelar cap tipus d’informació́ a terceres persones ni a persones externes a la organització. 
• Aplicar les mesures de seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal d’acord amb la LOPD i el Reglament que 

la desenvolupa. 
• Que, de conformitat amb l’article18 de la Constitució́ i en relació́ amb la LOPD, l’ús indegut fraudulent d’aquestes dades de 

caràcter personal pot esdevenir il·lícit penal 
• Que, en cas d’incompliment als compromisos més amunt, poden iniciar-se les accions legals pertinents. 
S'entén per "informació confidencial" tota informació relativa a una persona física identificada o identificable per la qual es pugui 
determinar, directament o indirectament la seva identitat, sigui mitjançant identificador, nom, nombre, localització o elements propis 
de la identitat física, econòmica, cultural o social d'aquesta persona. 
El compliment de les obligacions contingudes en aquest acord és de caràcter indefinit i es mantindrà en vigor amb posterioritat a 
la finalització de la relació entre la PERSONA i el RESPONSABLE. Per això, la PERSONA garanteix que, després d'acabar la 
relació de voluntariat, guardarà discreció respecte de la "informació confidencial" a que hagi tingut accés durant el desenvolupament 
de les seves funcions- 
Per la present t'informem que les teves dades seran tractades únicament sota la responsabilitat de FUNDACIÓ PROJECTE 
MIRANDA, amb N.I.F. G64857741 i domicili social en Pla de l’ Orri, s/n, 08604 Es Castell de l´Areny (Barcelona). 
La finalitat d'aquest tractament serà la coordinació d'activitats de voluntariat per part de FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA en les 
quals manifestis la teva intenció de participar, la notificació d'activitats pròximes i la gestió i manteniment de la teva condició de 
voluntari. 
Aquest tractament tindrà com a base legitimadora el teu propi consentiment manifestat de manera inequívoca en facilitar les teves 
dades a FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA. 
FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA no tractarà les teves dades per a una finalitat diferent de les anteriors sense el teu previ 
consentiment. 
Les dades proporcionades a FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA únicament seran tractades mentre no retiris el teu consentiment 
pel que, en cas de retirada d'aquest, procedirem a la supressió d'aquelles dades que no resultin necessàries i al bloqueig de la 
resta de dades per imperatiu legal. 
FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA no cedirà les teves dades a tercers, excepte per imperatiu legal. 
Finalment, informar-te que, si ho desitges, pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i 
limitació a través de l'adreça de correu electrònic: finances@fundaciomiranda.org de conformitat amb el que   es   disposa   
en   la normativa RGPD i LOPDGDD. Addicionalment, t'informem que podràs sol·licitar informació en tot moment sobre l'exercici 
dels drets i, en cas que l'exercici no hagués estat atès o satisfet correctament, presentar la corresponent reclamació davant la 
Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE A LA FUNDACIÓ MIRANDA 
Autoritzo a la Fundació MIRANDA a utilitzar les imatges (fotografies o vídeos) que m'hagin fet durant les accions de voluntariat 
o altres accions que participi com a voluntària de la Fundació Miranda. 
Per fer, exclusivament, promoció o balanç d'aquestes accions i renuncio a qualsevol dret de compensació o de possessió en 
qualsevol ús que se'n pugui fer. 
 
I, perquè̀ així ́consti, i als efectes corresponents, signo aquest document a                           2023 
 
Presidenta  Voluntari@ 

Rosa Galindo Sole                                              


