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DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE SOCIS I SIMPATITZANTS  
 
 
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l'informem que les dades del seu fill/a seran tractades pel: CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, 
amb CIF G-43067230 i domicili social a PLAÇA DE LA VILA, 1  -43810-  EL PLA DE SANTA MARIA 

Vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail 
cpepsm@gmail.com.  

Al CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de 
poder promocionar i  realitzar activitats esportives i de lleure. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. 

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser 
necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui 
necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei 
anteriorment esmentat. 

També, l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la seva llicència federativa, les 
seves dades seran cedides a la FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE  amb la finalitat de poder 
tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments 
esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder 
participar en les competicions esportives a les quals desitgi inscriure's, així com qualsevol altra 
finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. 

El CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, 
lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que el CLUB PATÍ 
EL PLA DE SANTA MARIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se 
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter 
Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i 
oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu 
electrònic cpepsm@gmail.com.  

Li informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que 
consideri oportuna. 

Finalment, el CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA l’informa que amb la signatura del present 
document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.   

 

El Pla de Santa Maria,  a ____ de __________________del _____ 

 

Nom i cognoms: 

DNI: 

 

 

 

Signatura 
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DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE SOCIS I SIMPATITZANTS 
MENORS  

 
 
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l'informem que les dades del seu fill/a seran tractades pel: CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, 
amb CIF G-43067230 i domicili social a PLAÇA DE LA VILA, 1  -43810-  EL PLA DE SANTA MARIA. 

Vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail cpepsm@gmail.com  

Al CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de 
poder promocionar i  realitzar activitats esportives i de lleure. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. 

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les del seu fill/a seran comunicades, en 
cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les 
quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació 
del servei anteriorment esmentat. 

També, l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la llicència federativa del seu fill/a, 
les seves dades seran cedides a la FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE amb la finalitat de 
poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i 
esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent 
per poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi inscriure's, així com qualsevol 
altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. 

El CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, 
lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que el CLUB PATÍ 
EL PLA DE SANTA MARIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se 
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter 
Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i 
oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu 
electrònic cpepsm@gmail.com.  

L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que 
consideri oportuna. 

Finalment, el CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA l’informa que amb la signatura del present 
document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.   

 

El Pla de Santa Maria a ____ de __________________del _____ 

 

Nom i Cognoms del menor: 
 
DNI: 
 
 
Nom i Cognoms del tutor legal: 
 
DNI: 
 
 
 
Signatura del tutor. 
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CLÀUSULA  ACTIVITATS ESPORTIVES I/O DE LLEURE 

De conformitat amb l'establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l'informem que les seves dades seran tractades per: CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, amb 
CIF G-43067230 i domicili social a PLAÇA DE LA VILA, 1  -43810-  EL PLA DE SANTA MARIA. 

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail 
cpepsm@gmail.com o  trucant al telèfon . 

Al CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de 
poder gestionar la seva participació a:   Activitats i sortides del Club Patí el Pla de Santa Maria  

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder 
realitzar, les esmentades activitats.  

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que 
es compromet a notificar-nos qualsevol variació. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. 

L’informem que les seves dades no seran cedides, amb excepció que existeixi una obligació legal. 

El CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, 
lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que  el CLUB PATÍ 
EL PLA DE SANTA MARIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se 
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

Podrà exercir els seus drets mitjançant escrit al  CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, PLAÇA DE 
LA VILA, 1  -43810-  EL PLA DE SANTA MARIA o bé a través del correu electrònic 
cpepsm@gmail.com. 

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA estem tractant 
les seves dades personals, i per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les 
dades inexactes o sol·licitar la supressió d’aquestes, quan ja no siguin necessàries. 

L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que 
consideri oportuna. 

A partir de la firma del present formulari vostè  autoritza expressament el tractament de les seves 
dades de caràcter personal, per la finalitat especificada, per part del CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA 
MARIA. 

Nom i Cognoms de l’interessat: 

DNI: 

Signatura 
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CLÀUSULA  ACTIVITATS ESPORTIVES I/O DE LLEURE MENORS 

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l'informem que les dades del seu fill/a seran tractades pel: CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, 
amb CIF G-43067230 i domicili social a PLAÇA DE LA VILA, 1  -43810-  EL PLA DE SANTA MARIA 

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail 
cpepsm@gmail.com o  trucant al telèfon . 

Al CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de 
poder gestionar la seva participació a:   Activitats i sortides del Club Patí el Pla de Santa Maria 

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder 
realitzar, les esmentades activitats.  

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han estat 
modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. 

L’informem que les dades del seu fill/a no seran cedides, amb excepció que existeixi una obligació 
legal. 

El CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, 
lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB PATÍ 
EL PLA DE SANTA MARIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se 
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

Podrà exercir els seus drets mitjançant escrit al  CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, PLAÇA DE 
LA VILA, 1  -43810-  EL PLA DE SANTA MARIA o bé a través del correu electrònic 
cpepsm@gmail.com. 

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA estem tractant 
les dades personals del seu fill/a, i per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar 
les dades inexactes o sol·licitar la supressió d’aquestes, quan ja no siguin necessàries. 

L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que 
consideri oportuna. 

A partir de la firma del present formulari vostè  autoritza expressament el tractament de les dades de 
caràcter personal del seu fill/a, per la finalitat especificada, per part del CLUB PATÍ EL PLA DE 
SANTA MARIA. 

Nom i Cognoms del fill/a: 

Nom i Cognoms del pare/mare: 

DNI: 

Signatura 
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CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes 
durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, 
revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA, 
sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. 
L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. 

□ Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

□ No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

El Pla de Santa Maria, a .... de ..................... de 20.... 

Nom i Cognoms de l’interessat: 

DNI: 

Signatura de l’interessat 
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CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE MENORS 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les imatges del seu fill/a o 
tutelat/da, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives o de lleure, corresponents 
a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del CLUB PATÍ EL 
PLA DE SANTA MARIA, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de 
naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per el 
pare/mare o tutor/a. 

□ Autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a o tutelat/da a través de qualsevol mitjà.

□ No autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a o tutelat/da  a través de qualsevol mitjà.

El Pla de Santa Maria, a .... de ..................... de 20.... 

Nom i Cognoms de l’interessat: 

DNI: 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal: 

DNI: 

Signatura de pare/mare o tutor legal 
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CONSENTIMENT LSSI-CE 

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç 
Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions 
publicitàries sobre les activitats que desenvolupa la nostra entitat i que considerem pot ser del seu  
interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. 

□ Autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.

□ No autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.

El Pla de Santa Maria, a .... de ..................... de 20.... 

Nom i Cognoms de l’interessat: 

DNI: 

Signatura de l’interessat 


