DOCUMENT REGULADOR DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DELS DRETS D’IMATGE DE
LES PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS I/0 COL·LABOREN AMB AFA Farigola del
Clot
“De conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat
de l’AFA FARIGOLA DEL CLOT, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal i
així poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Destinataris: Les
dades no es cediran a tercers excepte en els casos en que què hi hagi una obligació legal.
Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/
HERNAN CORTES, 6 - 08018- BARCELONA. També pot exercir el seu dret via telèfonica 932 31 76 65 o
correu electrònic escrivint a farigoladelclot@gmail.com indicant el dret que desitja exercir. Cal
acreditar la identitat del sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI.
Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat
modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per
utilitzar-les amb la finalitat anteriorment esmentada.”
CONSENTIMENT LSSI-CE
D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions sobre les
activitats que desenvolupa la nostra entitat i que considerem pot ser del seu interès, per correu electrònic o
per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□

Autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.

□

No autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.

CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE i CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE MENORS
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva
participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra
mitjà electrònic o de premsa de l’AFA FARIGOLA DEL CLOT, sense que tals captacions tinguin finalitats
publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en
qualsevol moment per l’interessat.

□

Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

□

No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

En el cas de menors:

□

Autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a a través de qualsevol mitjà.

□

No autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a a través de qualsevol mitjà.

Nom i Cognoms del menor: ______________________________________________________________
DNI/ NIE : ______________________________________
Nom i Cognoms del tutor legal: ___________________________________________________________
DNI/ NIE : ______________________________________
Signatura del tutor: ————————————————————————

