CONSENTIMENT A LA IMATGE DEL CLUB TENNIS CALELLA

Autorització ús de imatges
El Club disposa d'espais de comunicació i difusió, inclòs l'espai web i les xarxes socials, on s'informa dels esdeveniments
de l'entitat.

Atès que el dret a la mateixa 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 la intimitat personal i familiar ja la mateixa imatge, CLUB TENNIS
TAULA CALELLA demana l'autorització per a publicar fotografies i vídeos on aparegui i sigui clarament identificable, de
manera íntegra o parcial, amb finalitats d'informació, divulgatius i publicitàries de les activitats relacionades amb aquesta
entitat.

Autoritzo

Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents als esdeveniments i esdeveniments
realitzats pel CLUB i es publiqui o utilitzi en:
- Pàgina web de l’entitat:

Sí

No

- Xarxes socials de l’entitat:

Sí

No

Així mateix, he llegit i comprenc els drets exposats en aquest document, formalitzant el meu consentiment exprés al
tractament de les meves dades personals mitjançant la meva signatura.

Protecció de dades
CLUB TENNIS TAULA CALELLA, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades,
així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals
(LOPDGDD), en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent
informació:
Responsable del Tractament:
Raó Social: CLUB TENNIS TAULA CALELLA
NIF: G58989039
Domicili: C/ Sant Antoni, 70 - 08370 Calella (Barcelona)
Finalitat del tractament: Publicar fotografies i vídeos on aparegui i sigui clarament identificable, de manera íntegra o
parcial, amb finalitats d'informació, divulgatius i publicitàries de les activitats relacionades amb el Club.
Legitimació: La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el consentiment exprés que s’atorga en la
signatura d’aquest document.
Criteris de conservació de les dades: Les dades seran conservades fins que l'interessat exerceixi el seu dret
d'oposició i/o supressió de la seva imatge.
Comunicació de les dades: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment
exprés de l'interessat.
Transferències internacionals de dades: No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països
fora de la Unió Europea
Drets que assisteixen a l’Interessat: L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix,
l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades,
portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/ Sant Antoni, 70 - 08370 Calella (Barcelona), o correu electrònic
cttc@cttcalella.com, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades
competent, que actualment és l'Agència Espanyola de protecció de dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica:
www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C / Jorge Juan nº6 - 28001 MADRID.

En cas de menors

Els
Sr./Sra.
...................................................................................................................................
i
Sr./Sra.
.......................................................................................................................
(indicar nom i cognoms de tots dos
progenitors i/o representant legal), proveïts de DNI ….................………… i …………................……… respectivament i
amb número de contacte a l'efecte de comunicacions – telèfon o correu electrònic - .......................................... i
..........................................
,
en
representació
del
menor
d'edat
……………………………...............................................................…………. (indicar nom, cognoms i DNI del menor)
autoritzen el tractament de la imatge del menor amb les finalitats anteriorment exposades.

Per altra banda, el CLUB TENNIS TAULA CALELLA informa i recomana als pares i mares o tutors legals dels
menors que en cas d’esdeveniments esportius en els que la família hi estigui present, les imatges que puguin
captar quedin sempre en un àmbit d’ús personal i domèstic.
El centre no es farà en cap cas responsable de les imatges realitzades pels familiars que siguin publicades a
internet amb un accés obert.

Nom i cognoms
DNI
Data

Signatura

Nom i cognoms
DNI
Data

Signatura

