INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES I ÚS DE LA IMATGE
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, el Responsable del
Tractament, CLUB NATACIÓ LES FRANQUESES, amb domicili en C/Vallès, 1 -08520- Les
Franqueses del Vallès (Barcelona), facilita la següent informació relativa al tractament i
emmagatzematge de dades de caràcter personal;
•
•
•
•

•

La finalitat del tractament és la correcta prestació del servei.
La Legitimació per al tractament és el consentiment del pare/mare/tutor que s'atorga
en el present acte.
Som els únics Destinataris de la informació que ens faciliti i que es pugui generar durant
la present relació. Les dades no seran cedits a tercers tret que sigui necessari per Llei.
L'interessat té Dret a sol·licitar, mitjançant escrit dirigit al Responsable del Tractament,
l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu
tractament, o oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.
L'interessat té dret a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control si considera que
el tractament de les dades no s'ajusta a la normativa vigent o considera que no estem
atenent algun dels drets que li assisteixen i ens exerceix.

Així mateix, tal com estableix l'art. 18 de la Constitució Espanyola i que desenvolupa la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, així com també en virtut del que es disposa en el Reglament (UE)
2016/679 relatiu a la protecció de dades, Jo, NOM
, amb DNI
com a pare/mare/tutor
legal del menor, cedeixo els drets d'explotació de la imatge i vídeo captada dins de la relació
existent i manifest la meva conformitat amb les següents:
1. Autoritzem a CLUB NATACIÓ LES FRANQUESES a emmagatzemar i tractar les imatges i
vídeos que es puguin generar del menor (fill/a).
2. La cessió dels drets d'explotació de la imatge i vídeo continguda en el material captat
per CLUB NATACIÓ LES FRANQUESES serà utilitzada amb finalitats publicitàries a través
de la seva pròpia pàgina web, de les seves pròpies xarxes socials (Facebook i Instagram)
i a través de mitjans de publicitat offline.
3. Aquesta cessió es concedeix amb caràcter d'exclusiva i el citat material podrà ser
utilitzat de forma gratuïta, sense límit temporal ni geogràfic.
Finalment, de conformitat amb l'art.4 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció
Jurídica del Menor, CLUB NATACIÓ LES FRANQUESES es compromet a respectar el dret a l'honor,
a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge del menor, de manera que la difusió i
tractament es realitzés sense menyscapte de la seva honra o reputació i sempre respectant la
legalitat vigent.
La present autorització l'atorga el pare o la mare (sempre que tinguin la titularitat del fill) o tutors
legals del menor, d'igual forma si per qualsevol motiu hi hagués un canvi en la titularitat del
menor, seria necessari que sigui comunicat immediatament a CLUB NATACIÓ LES FRANQUESES.

Autoritzo l'ús d'imatge i video del menor en xarxes socials (Facebook i Instagram)
Autoritzo l'ús d'imatge del menor en publicitat offline (imatges al propi Club)
Autoritzo l'ús d'imatge i video del menor a la pàgina web del Club

A Les Franqueses del Vallès Barcelona, a __ de___ del 2018
He llegit i accepto la informació de Protecció de Dades

Signatura
Nom i cognoms:
DNI:
Relació amb el menor, (Pare/Mare, Tutor legal):

