Clàusula d'informació i consentiment per a la recollida de dades, imatges i fotografies de
socis i usuaris majors d'edat

El Roure C.E.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i el Reglament Europeu
2016/679, RGPD de Protecció de Dades de Caràcter Personal, El Roure C.E., entitat responsable,
informa als seus socis i usuaris, que les dades de caràcter personal, imatges o fotografies recollides
en el present formulari, fulls d'inscripció, formulari web o qualsevol document relacionat amb la
recollida o tractament de dades i imatges, seran objecte de tractament automatitzat en un fitxer, amb la
finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè amb les següents
finalitats:
- Obligacions pròpies d'una entitat esportiva-formativa.
- Gestió d'expedients esportius i d'avaluació.
- Remissions circulars informatives.
- Inclusió en esdeveniments, competicions i programes esportius.
Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui el
contrari, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades durant el desenvolupament
de les sessions d'entrenament, competicions, de formació, lúdiques o organitzatives de manera
informativa i sense cap fi comercial, per publicar-les a la pàgina web de El Roure C.E., en xarxes
socials i/o fullets informatius de l'entitat.
AUTORITZO al tractament de les dades.
AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges.
NO AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de
limitació i oposició del tractament, mitjançant un escrit a la nostra adreça: Font del Solà, 1, 08189, Sant
Quirze Safaja, Barcelona.
A partir de la signatura del següent formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves
dades e imatges de caràcter personal per a la finalitat especificada, per part de El Roure C.E.
Nom i Cognoms del interessat

Signatura de l'interessat

……………………………………………………………….
DNI:………………………
A Sant Quirze Safaja a….de………………………..de 202....
A l'efecte, accepta que El Roure C.E. pugui remetre-li comunicacions relatives als serveis propis i
comunicacions que puguin ser del seu interès.
Correu electrònic per rebre comunicacions:……………………………………………………………..
Vols rebre missatges de l´Entitat mitjançant l´aplicació de Whatsapp ?. Marca la casella si estàs
d´acord.
En virtut del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 i Reglament Europeu 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem
que les seves dades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de El Roure C.E. La informació registrada s´utilitzarà per informar-li per
qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i les de
limitació i oposició del tractament a Font del Solà, 1, 08189, Sant Quirze Safaja, Barcelona o mitjançant un correu dirigit a
elrourece@hotmail.com.

El Roure C.E.
Font del Solà, 1 08189 Sant Quirze Safaja Barcelona
www.elrourece.com 627428907 elrourece@hotmail.com

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

El Roure Club Esportiu
C.I.F.: G08701955
Font del Solà, 1 08189 Sant Quirze Safaja Barcelona
Mail: elrourece@gmail.com

Finalitat del tractament

Obligacions pròpies d’una entitat de esportiva.

Legitimació

Consentiment obtingut de l’interessat.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho
exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la
finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els
de oposició i limitació del tractament, enviant la seva
sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la
reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a la
nostre web: www.elrourece.com

