CLÀUSULA CONSENTIMENT SOCIS
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: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades, incloent-hi les
dades de salut, amb la finalitat de poder gestionar les condicions de soci, així com impartir la formació i pràctica de tenis
taula.
Legitimació: El tractament de les seves dades queda legitimat a través del consentiment que atorga el present
document.
Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.
Comunicació de les dades: Per a la participació dels socis en activitats o competicions esportives oficials d'àmbit
estatal o internacional, les seves dades seran cedides a la Federació Catalana de Tennis de Taula CEM Reina Elisenda
amb la finalitat de poder tramitar la llicència corresponent. No es comunicaran a altres 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.
Comunicacions per mitjans electrònics: Segons el que estableix la normativa vigent de la Llei de la Societat
d'Informació i Comerç Electrònic, li demanem el consentiment per a l'enviament d'informació dels nostres serveis i/o
productes, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
SÍ AUTORITZO a CLUB TENNIS TAULA CALELLA per
a l’enviament de comunicacions

NO AUTORITZO a CLUB TENNIS TAULA CALELLA
per a l’enviament de comunicacions

Data:
Signatura:

Data:
Signatura:

S'informa la persona interessada que podrà revocar el consentiment de l'enviament de comunicacions comercials
enviant un correu electrònic a cttc@cttcalella.com.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per poder prestar el servei sol·licitat, en
compliment dels nostres processos de seguretat.
CLUB TENNIS TAULA CALELLA l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de
caràcter personal.

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 les dades del menor amb les finalitats anteriorment exposades.

Nom i cognoms
DNI
Data

Signatura

Nom i cognoms
DNI
Data

Signatura

