
 
 
 
 
CR Santfeliu 

 
Clàusula d'informació i consentiment per a la recollida de dades, imatges i fotografies 

de clients, usuaris i alumnes majors d´edat         
               

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i el Reglament Europeu 
2016/679, RGPD, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CLUB RÍTMICA SANTFELIU, entitat 
responsable, informa als seus clients i alumnes, que les dades de caràcter personal, imatges o fotografies 
recollides en el present formulari, fulls d'inscripció o qualsevol document relacionat amb la recollida o 
tractament de dades i imatges del client/usuari en qüestió, seran objecte de tractament automatitzat amb la 
finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè amb les següents 
finalitats: 

- Les dades recollides serviran per mantenir la relació client-entitat 
- Obligacions d'una entitat esportiva - formativa - educativa 
- Remissió informació i circulars. 
 

Igualment i d'acord amb el que estableix 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, i sempre que no ens notifiqui el contrari, 
sol·licitem la seva consentiment per utilitzar les imatges, vídeos i/o fotografies captades durant el 
desenvolupament de les activitats al nostres centres, activitats, tornejos, etc. a manera informativa i sense 
cap fi comercial, per publicar-les a la pàgina web del CLUB RÍTMICA SANTFELIU, en xarxes socials i / o 
fullets informatius de l'entitat. 
 

                      AUTORITZO al tractament de les dades. 

                      AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges 

                      NO AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges 

 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i 
oposició al seu tractament mitjançant un escrit a la nostra adreça: carrer Josep Maria de Molina, 26, 08980 
Sant Feliu de Llobregat. 

 

A partir de la signatura del següent formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades 
de caràcter personal per a la finalitat especificada, per part de CR SANTFELIU. 

 

 

Nom i cognoms de l'interessat                                                                  Signatura de l'interessat 

 

………………………………………………………………. 

 

DNI:………………………  

 

En Sant Feliu de Llobregat, ….......de………………………..de 202.. 

En compliment del que disposa la Normativa Europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CR Santfeliu, l'informa que les dades de 
carácter personal que ens proporcioni en omplir aquest formulari d'autorització d'ús i recollida d'imatges i dades, es recolliran en fitxers sent responsable el 

CR Santfeliu. Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament, dirigint-se 
per escrit a c/ Josep Maria de Molina, 26 08989 Sant Feliu de Llobregat. Les autoritzacions per a l'enviament d'informació seran revocables en qualsevol 

moment, mitjançant comunicació escrita dirigida al CR Santfeliu a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les dades per a la seva identificació: 
nom i adreça 

 
Club Rítmica Santfeliu 

www.clubritmicasantfeliu.net - 609559866 - ritmicasanfe@hotmail.com 


