CLÀUSULA ACTIVITATS ESPORTIVES I/O DE LLEURE MENORS

C/ Lladó 8, 08310 Argentona · Apartat de Correus nº65 · NIF G-59850321 · Núm al registre d’entitats esportives 6828

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: GRUP DE MUNTANYA
D’ARGENTONA, amb CIF G-59850321 i domicili social a C/ LLADÓ, 8 (08310) BARCELONA
Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail
secretaria@gmargentona.com.
Al GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat
de poder gestionar la seva participació a: .....L’ESCOLA DE MUNTANYA.........................
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 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.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant
els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
El GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA l'informa que procedirà a tractar les dades de
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per
això que el GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA 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 secretaria@gmargentona.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà
del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula.
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 explícitament el tractament de les
dades de caràcter personal del seu fill/a, per la finalitat especificada, per part del GRUP DE
MUNTANYA D’ARGENTONA.

Nom i Cognoms del fill/a:
Nom i Cognoms del pare/mare:
DNI:
Signatura
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“La informació, continguda en aquest escrit i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA és
confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la que va dirigida. Li recordem que les seves
dades han sigut incorporades a un fitxer i que sempre i quan es compleixin els requisits exigits per la normativa, podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant la nostre entitat. Si vostè llegeix aquest missatge i no es el destinatari
assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error,
l’informem que esta totalment prohibida, i pot ser il.legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comuni cació, i
li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies”.
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