En el Consell Esportiu del Ripollès tractem la informació que ens facilita per tal
d’atendre el menor durant la seva participació en les millors condicions
necessàries, oferir i realitzar el servei sol·licitat, si escau, la facturació del mateix.
Si ho autoritza podrem remetre-li comunicacions promocionals amb informació i
publicitat relacionada amb les diferents activitats desenvolupades pel Consell
Esportiu del Ripollès.

Les dades sol·licitades són necessàries per dur a terme la inscripció i l’activitat. I
es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi
una obligació legal.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades
personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades
inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Per
això pot adreçar una carta al Consell Esportiu del Ripollès, al Carrer de Bernat
Saulet, número 6 baixos, 17860 Sant Joan de les Abadesses. Telèfon 972 70 32
11o correu electrònic adreçat a secretaria@ceripolles.cat indicant el dret que
desitjar exercir. Cal que acrediti la identitat acompanyant l’escrit amb una
fotocòpia del DNI. Té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de
control competent si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en
relació amb el tractament de les seves dades personals.
Desitjo rebre informació de les activitats organitzades pel Consell Esportiu
del Ripollès.
Autoritzo l’ús de les imatges que es puguin realitzar al menor (fill/a) durant
l’activitat per part del Consell Esportiu del Ripollès per donar suport visual
a la web del Consell Esportiu del Ripollès, xarxes socials, documentació
corporativa i publicitària.

Sant Joan de les Abadesses, a ____ de ___________________ de 201__

Signat: (1)_________________________________________________________
Pare/mare/tutor-a de _______________________

Dades caracter personal i drets d'imatge.docx

La legitimació del tractament de les dades personals és el consentiment per part
del propi interessat i en el cas de moners pel consentiment dels pares o els tutors.

