Informació addicional de protecció de dades
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Federació Catalana de Natació, Adreça postal: C/ Diputació, 237, baixos – 08007 Barcelona, Telèfon: 934881854, Adreça electrònica:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA IMPRÈS OFICIAL TEMPORADA 2018/19
ESPORTISTA I MÀSTER

federacio@natacio.cat, Web: www.aquatics.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A la Federació Catalana de Natació tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

En compliment del que disposa l'article 15.1 del Reglament de Llicències de la Federació Catalana de Natació.



Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten.



Gestionar la vostra llicència de federat/da.



Tractament de les vostres imatges o la del vostre representant legal relacionades amb fotografies i filmacions, quan participeu o formeu part de
les activitats esportives que la Federació organitzi o bé, que col·labori en l’organització i difusió d’aquest material en canals i suports per a la
promoció de l’esport, sense finalitats comercials, publicació en xarxes socials, webs, revistes, butlletins electrònics, vídeos, cartells i fulletons.

En/Na
amb DNI

Adreça electrònica (e-mail)

_______________@___________

En l’activitat de
(1).

en la disciplina de

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb la Federació. Finalitzada aquesta relació, les dades personals
tractades en cadascuna de les finalitats es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal les pugui requerir

SOL·LICITA la tramitació de la seva llicència per a la temporada 2018/19
(1)

Quant de temps conservarem les vostres dades?

atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran mentre no expiri els esmentats terminis legals. Si hi hagués
(2)

obligació legal de manteniment, o bé si no existís aquest termini legal, fins que l’interessat en sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Esportista, Màster. S’han de tramitar tantes llicències com activitats s’habilitin.

La base legal pel tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i l’aplicació de l’article 9.2.a) i 9.2.h) del RGPD en base a la recollida
(2).

de dades relatives a la vostra salut.

Natació, waterpolo, salts o natació sincronitzada . S’haurà de tramitar tantes llicències com disciplines es practiquin.

En el cas que no en sigui atorgat pel tractament d’imatges, no impedirà ni supeditarà el tractament de la finalitat de gestió de la Federació. Per poder
realitzar aquests tractaments, sol·licitem el consentiment exprés marcant la casella destinada a aquest fi.

Pel Club:

Sinó atorga el consentiment no podrem tramitar la seva llicència que li habilita com a federat.
Altres tractaments

MANIFESTA que:

El tractament d’imatges en les que pugui sortir l’interessat/da, relacionades amb activitats esportives realitzades organitzades per la Federació i la seva
publicació en xarxes socials, webs, revistes, butlletins electrònics, vídeos, impresos, cartells i fulletons. Els llocs on es publiquin les imatges i vídeos

NO (4) ha patit dolor o desconfort toràcic quan fa una activitat física o esportiva.

s’enumeren en l’apartat destinataris en el que es podrà donar el consentiment per a cadascú d’ells.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

NO (4) ha tingut una pèrdua brusca de consciencia de forma inexplicable.

Per les següents comunicacions de dades, sol·licitem el seu consentiment exprés marcant la casella corresponent:

NO (4) te dificultat respiratòria (dispnea) o fatiga desproporcionada quan fa exercici.

SI ⃝

NO (4) té habitualment la pressió arterial elevada

NO

DRET D’IMATGE/SO: La vostra imatge i altres informacions que es puguin sol·licitar, relacionades amb l’activitat de la

com facilitar un arxiu d’imatges. La Federació no es fa responsable de l’ús d’aquestes imatges per part de tercers. En el supòsit que no autoritzi marcant la

NO (4) ha tingut un buf cardíac
(4)

NO ⃝

Federació, poden divulgar-se en les diferents publicacions i mitjans de comunicació de la Federació amb finalitats de patrocini (inclosos els d’Internet), així
casella corresponent, les seves imatges no seran publicades.

té antecedents d’alguna malaltia o mort prematura en familiars menors de 50 anys, per causes cardiovasculars

(4). Tatxeu la paraula NO si la descripció simptomàtica correspon al vostre estat de salut

Si tatxeu qualsevol “NO”, per a que la llicència es pugui tramitar, s’haurà d’adjuntar certificat mèdic esportiu que
certifiqui que l’esportista és APTA per a la pràctica de l’esport federat.
El seu estat de salut i la seva condició física li permet la pràctica esportiva federada. Coneix, accepta i es compromet
a complir les normes de la disciplina esportiva. Exonera a la FCN de qualsevol responsabilitat quan a la seva
condició física i de la que se’n fa expressament responsable.
Article 14.1 Totes les llicències es sol·licitaran com a màxim fins a 4 dies abans del començament de la primera competició en la que s’hagi de participar.
Article 15.1 El document de Sol·licitud de Llicència hi ha de constar el consentiment de l’interessat o per qui ostenti la seva representació legal en els menors d’edat.
15.3. Quan es tracti d'esportistes majors d'edat s'acompanyarà sempre fotocòpia del DNI o passaport en vigor.

SI ⃝

NO ⃝

PUBLICACIÓ DE LES IMATGES EN TWITTER

SI ⃝

NO⃝

PUBLICACIÓ DE LES IMATGES EN FACEBOOK

Així mateix us informem que les seves dades seran comunicades a les companyies d’assegurances que gestionin els riscs necessaris en compliment del
que estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives catalanes.
També podran ser comunicades al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, al Centre Català de Tecnificació Esportiva (Residència Joaquim Blume,
‘Esplugues de Llobregat) i a la Real Federación Española de Natación (RFEN), quan sigui necessari.
Quin són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a
les finalitats per a les quals es van recollir o retiri el consentiment atorgat.
En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats/des poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En
aquest cas únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions, d’acord amb la normativa vigent.

Informació bàsica sobre protecció de dades.
Responsable: Federació Catalana de Natació.
Finalitat: Gestionar la vostra sol·licitud de llicència. . Tractament de la vostra imatge
Legitimació: Consentiment de l’interessat/da
Destinataris: Companyies d’assegurances que gestionin el riscs necessaris en compliment del que estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives
catalanes
Drets: Accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional: Heu de consultar, complimentar i signar-la a l’annex d’aquesta sol·licitud

En virtut del dret de portabilitat, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a que li trametem a
l’altre responsable que designeu.
També teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pel que els heu atorgat.
Com podeu exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat i tramés per correu ordinari a la Federació Catalana de Natació, o per correu electrònic en les adreces que figuren en l’apartat
“Responsable”. També es poden utilitzar els formularis elaborats per l’Agència Española de Protecció de Dades. En tot cas, tant el formulari com l’escrit
hauran d’anar signats i acompanyats de la còpia d’un document fefaent que acrediti la vostra identitat (DNI, passaport, o carnet de conduir). Si s’actua
mitjançant representant, s’haurà d’acompanyar igualment el document acreditatiu de la identitat.
Quines vies de reclamació hi ha?

,a

de

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de

de

Dades, adreça postal C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Signatura

Signatura representat legal

Nom i Cognoms :
Núm. DNI:

_______________, a ________ de ________________________ de _________________
Signatura

Signatura representant legal

Nom i cognoms: ______________________________________________

Nom i cognoms: ____________________________________________

Núm. DNI:

Núm. DNI:

______________________________________________

______________________________________________

