
Nom de l’esportista:                                                                        

DNI:    

Telèfon: 

Correu electrònic:         

Adreça: 

 

En cas d’esportistes menors 

- Nom del pare, mare o tutor legal: 

- DNI: 

 
RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES PERSONALS: 

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informarem que les seves dades personals proporcionades són 

confidencials i formen part d'un tractament, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota la responsabilitat de 

ELITCERDANYA, amb CIF G17724543 i domicili al carrer Nord 27, 17538 Alp, amb la única finalitat d'agilitzar, informar i 

dinamitzar la gestió administrativa i tècnica del club. 

 

FINALITAT: 

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb la finalitat de 

proporcionar un servei informatiu de qualitat i la realització dels processos administratius i tècnics amb agilitat. 

 

❏ Marcant la casella, autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades, així com emprear fotografies, montatge de 

videos, i altres, mitjançant el correu electrònic, per a l’enviament d’informació del Club. Per a l’enviament s’utilitzarà l’eina 

Mailchimp, i podrà donar-se de baixa quan ho desitgi. 

 

 

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ: 

Aquestes dades seran tractades pel CLUB i els seus sponsors en cas que fos necessari, i seran sotmeses a secret professional 

per a poder prestar-li el servei sol.licitat. Les dades podran ser comunicades a la Federació Catalana i la Federació Espanyola 

per gestionar les llicències. També podran ser comunicades a les entitats organitzadores de les activitats on s'inscriuen per a 

l’organització, i al Tribunal de l'Arbitratge Esportiu per a la seva resolució de conflictes i litigis que puguin sorgir sobre matèries 

de lliure disposició en dret del Club, amb subjecció als Estatuts i reglaments del TAEC i la normativa vigent aplicable. Per a poder 

gestionar l'assegurança, les dades seran comunicades a un corredor d'assegurances i/o l'asseguradora per a poder-les gestionar. 

Per últim, per a poder gestionar l'obtenció de forfaits en nom del soci, si així ens ho solicita, seran comunicacdes les dades 

imprescindibles a les entitats corresponents per poder facilitar el tràmit d'emisió en nom del titular o soci.  

 

NECESSITAT D’OBTENCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT: 

Per tal d'aconseguir la finalitat descrita, és precís que vostè aporti la totalitat de les dades que se li sol.licitin. Les conseqüències 

de la negativa a subministrar les dades necessàries per a la finalitat dels fitxers i del seu tractament, implicarà la impossibilitat de 

la professional per aconseguir la correcta prestació dels seus serveis. Per a l’enviament es podrà emprar l’eina Mailchimp o 

equivalent, i podrà donar-se de baixa quan ho desitgi. D’aquesta manera, el Club ELITCERDANYA, entén que li ha donat el seu 

consentiment per a tots els tractaments de dades de caràcter personal anteriorment descrits. 

 

IMATGES: 

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 a l'honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge ELITCERDANYA, demana el 

consentiment a l'esportista per poder publicar imatges i/o vídeos on vostè pugui estar identificable a la pàgina web del Club i a 

les xarxes socials on el Club hi tingui perfil corporatiu ( com Twitter, Instagram, Youtube i resta de xarxes socials oficials), en 

canals de col.laboració dels patrocinadors oficials del Club i als tríptics o documentació corporativa que es generi. 

 

Autoritza al Club ELITCERDANYA a poder publicar imatges i/o vídeos on vostè pugui estar identificable, a la pàgina web del 

Club, a les xarxes socials on tinguem perfil corporatiu (com Twitter, Instagram, Youtube i resta de xarxes socials oficials), en 

canals de col.laboració dels patrocinadors oficials del Club i als tríptics o documentació corporativa que es generi. 

 

DRETS: 

Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de presentació que resultin d’aplicació. Pot 

exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades 

personals mitjançant un escrit dirigit a Club ELITCERDANYA, a l’adreça carrer Nord 27, 17538 Alp. 

 

TAEC: 

Accepta i es somet en exclusiva a l’arbitratge, en renuncia del seu propi fur, del TRIBUNAL D’ARBITRATGE ESPORTIU DE 

CATALUNYA per la resolució dels conflictes i litigis que puguin sorgir sobre matèries de lliure disposició en dret amb el Club 

ELITCERDANYA, amb la subjecció als Estatuts i reglaments del TAEG i la normativa vigent aplicable. 

 

Data i signatura del esportista, pare, mare o tutor: 

 

 

 


