AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE DADES DE CARACTER PERSONAL
JUGADORS/ES DEL CLUB BÀSQUET SUECA

D'acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, (d'ara en avant, LOPD), el club Bàsquet SUECA amb CIF G46824009 li informa que les dades
arreplegades en el formulari BUTLLETÍ DÍNSCRIPCIÓ del Club Bàsquet Sueca seran incorporades a fitxers
automatitzats inscrits davant de l'Agència de Protecció de Dades propietat del Club Bàsquet Sueca.
Aquestos fitxers tenen com a finalitat gestionar la participació del jugador/a en el Club de Bàsquet Sueca,
l’enviament de informació sobre convocatòries, activitats promocionals i esportives relacionades amb el
Club, i la gestió de la quota de pagament al Club.
Les dades dels menors s'entén que són autoritzades i consensuades pel seu pare/mare/tutor, mitjançant
la seua signatura.
Excepte en els camps que s'indique el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seues dades
personals són voluntàries. El sotasignat manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes i
es compromet a mantindre-les actualitzades, responent de la veracitat de les mateixes.
El titular de les dades autoritza expressament que les dades proporcionades puguen ser cedides a la
Federació Esportiva corresponent o a l'organitzador de qualsevol Torneig o Lliga. En cas de no atorgar el
seu consentiment per als tractaments de dades abans mencionats no podrà participar en els
esdeveniments esportius on ens requerisquen aquestes dades.
Així mateix, amb aquest formulari el jugador/a signant i en cas de ser menor, el pare/mare/tutor del
jugador/a, autoritzen al Club Bàsquet Sueca a l'ús de imatges i/o vídeos en les quals aparega el jugador/a
per a la promoció, i formació esportiva del Club en mitjans com ara Publicació en web, xarxes socials etc.
De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, té dret a accedir a esta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i donar-se de baixa
del fitxer per mitjà d'una sol·licitud escrita a:
Atenció LOPD, Club de Bàsquet Sueca,
C/ Cullera 13, pta 6 46410, Sueca, València, España,
o bé, enviant la dita sol·licitud a l'adreça de correu electrònic basquetsueca@gmail.com, complint-se així
la notificació prevista en l'article 5.4 de la mateixa
He llegit i accepte aquesta autorització i done el consentiment per a la recollida i tractament de les dades
de caràcter personal i de les pròpies imatges per la finalitat expressada en els termes anteriors per part
del Club Bàsquet Sueca

DATA:
SIGNATURA DEL JUGADOR/A

SIGNATURA DEL PARE/MARE

Nom i Cognoms:

Nom i Cognoms:

DNI:

DNI:

