CLUB BASQUET CRISTINENC
Pont de la Font del Rei, s/n
17246 Sta. Cristina d'Aro
Núm. registre CCE: 18087
E-mail: info@cbcristinenc.com

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (LOPD)

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, consento que les meves dades o dels meus fills, filles o
tutelats siguin incorporades a un fitxer responsabilitat del Club Bàsquet Cristinenc i que siguin
tractades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la pràctica i el foment del
basquetbol, incloent les competicions federades i totes les activitats que de la mateixa es puguin
derivar i siguin organitzades pel Club Bàsquet Cristinenc.
De la mateixa manera autoritzo la comunicació, en cas que sigui necessari, de les meves
dades o dels meus fills, filles o tutelats a terceres entitats, l’objecte social de les quals sigui la gestió
dels ajuts (econòmics o materials) per a la participació en les activitats objecte d’aquesta inscripció,
amb la única finalitat de controlar i fer el seguiment de l’execució i justificació d’aquests ajuts.
Igualment autoritzo al Club Bàsquet Cristinenc la comunicació de les meves dades o dels meus fills,
filles o tutelats a entitats que organitzin conjuntament amb el Club Bàsquet Cristinenc activitats,
tornejos o altres competicions relacionades amb el món del basquetbol.
Autoritzo la reproducció de fotografies i/o imatges meves o dels meus fills, filles o tutelats,
per a la realització de materials de difusió de l’entitat, tant per mitjans impresos com electrònics.
Tanmateix declaro haver estat informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició sobre les meves dades, mitjançant una comunicació escrita, enviada per correu
postat ordinari, adjuntat una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu, dirigida a la direcció
del Club Bàsquet Cristinenc, amb NIF G55300081, Pont de la Font del Rei s/n, 17246 Santa Cristina
d’Aro, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent: info@cbcristinenc.com, indicant en la
línia de l’assumpte el dret que desitjo exercitar,
A _____________________, ______ de _______________ del 20__
Nom i Cognoms:__________________________________________
DNI: ___________________________________________________
Fill, filla o representats legals a càrrec: __________________________

Signatura:

