CLÀUSULA INFORMATIVA PER A ESPORTISTES
En compliment del reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu del Consell de 27 d’abril de 2016 us informam que les dades que ens proporcioneu seran
objecte de tractament per part del Club Atletisme Manacor amb CIF G07842396, amb domicili al
carrer de València número 22, Manacor, 07500 (Illes Balears) amb la finalitat de gestionar la relació
lúdico-esportiva que us uneix amb la nostra entitat i de realitzar-vos i publicar fotografies i vídeos.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del servei/activitat que heu
contractat i/o sol·licitat. L’oferta prospectiva de serveis i/o activitats està basada en el
consentiment que us sol·licitam, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni
l’execució del servei/activitat que heu contractat.
_______________________________, major d’edat, amb el DNI núm. ________________, i
domiciliat

a

_____________________________,

en

representació

legal

de

________________________________, com a pare/mare/tutor del mateix, amb el DNI núm
________________________.
D’aquesta manera, us sol·licitam la vostra autorització per oferir-vos serveis i/o activitats
relacionades amb les sol·licitades a la nostra entitat i poder d’aquesta forma fidelitzar-lo com a
esportista.
[ ]Sí [ ]No
Les dades proporcionades es conservaran mentre es tengui relació lúdico-esportiva o durant els
anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Les dades no es cediran a tercers excepte en casos que existeixi una obligació legal.
Teniu dret a obtenir la confirmació si el Club Atletisme Manacor està tractant les vostres dades
personals i per tant, teniu dret a exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació del
tractament, portabilitat, oposició del tractament i supressió de les vostres dades així com el dret a
presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control per escrit dirigit a la direcció postal
mencionada o al correu electrònic info@camanacor.com adjuntant còpia del DNI en ambdós casos.
Així mateix, us sol·licitam la vostra autorització per a les següents finalitats:
Realitzar-vos fotografies i vídeos en les diferents activitats desenvolupades pel Club Atletisme
Manacor amb la finalitat de mantenir-les per finalitats estadístiques.
[ ]Sí [ ]No
Publicació d’aquestes fotografies i vídeos a xarxes socials del Club Atletisme Manacor, així com a
qualsevol mitjà de comunicació.
[ ]Sí [ ]No
Signatura

