
AUTORITZACIONS	DE	DADES	PERSONALS	I	DRETS	D´IMATGE	D´ESPORTISTES	I	TÈCNICS	AL	CLUB	BÀSQUET	
CALELLA	

 
 
A. TRACTAMENT DE DADES 
El Club Bàsquet Calella us informa que les dades que es sol.liciten a tots els esportistes i tècnics 
seran utilitzades per poder lliurar-vos de forma més eficient els nostres serveis. Aquestes dades 
seran incorporades a un fitxer informatitzat d’ús exclusiu d’aquest Club i només seran utilitzades 
per a finalitats pròpies de l’entitat. El Club Bàsquet Calella us demana la vostra autorització per al 
tractament d’aquestes dades. En aplicació de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercir el vostre dret d’oposició, accés, 
rectificació i cancel.lació de les vostres dades, realitzant la corresponent sol.licitud a la secretaria 
del Club, situada al Pavelló Municipal d´Esports “Parc Dalmau”, a l´Avinguda del Parc s/n de 
08370-Calella (Barcelona).	

B. TRACTAMENT DE LA IMATGE 
El Club Bàsquet Calella fa servir mitjans gràfics de comunicació, pàgina web, butlletí, fotografies, 
tríptics informatius, on informa i fa difusió de les seves activitats socials i esportives. En aquests 
mitjans s´hi poden publicar imatges en les quals apareguin esportistes, tècnics i públic, 
individualment o en grup, participant i/o realizant activitats socials i/o esportives del club. 
El Club Bàsquet Calella us demana la vostra autorització perquè la vostra imatge o la  imatge del 
vostre fill o de la vostra filla pugui aparèixer en aquests mitjans. 
 
C. L’EQUIPATGE DE JOC 
El Club Bàsquet Calella fa lliurament a l’inici de la temporada d’un equip de joc a alguns/es 
esportistes que participen en competicions oficials. Aquest equipatge acostuma a estar integrat 
per uns pantalons curts i una samarreta oficial de joc. Aquest equipatge només ha de ser utilitzat 
en l’àmbit de les activitats que així ho requereixin, programades per l’entitat, com són les activitats 
de competició oficial o de caràcter amistós.  

El Club Bàsquet Calella us demana el vostre compromís per retornar aquest equipatge de joc en 
les millors condicions d’ús, en finalitzar la temporada i/o quan us sigui requerit. 
 
D. TRASLLATS I DESPLAÇAMENTS 
El Club Bàsquet Calella participa en competicions i activitats esportives, que poden ser de caràcter 
oficial o amistós. Normalment, els desplaçaments per assistir a aquestes activitats es realitzen en 
cotxes particulars, si bé es pot donar el cas que algun desplaçament pugui realitzar-se en 
transport públic o en autocar. En qualsevol cas, el Club sempre informarà degudament dels 
desplaçaments a realitzar, dels horaris de sortida i dels mitjans de transport que seran utilitzats per 
a l’assistència a les activitats programades. 

El Club Bàsquet Calella us demana la vostra autorització perquè el/la vostre/a fill/a pugui realitzar 
els desplaçaments que requereixi la programació d’activitats de l’entitat, amb els mitjans de 
transport previstos. 
El Club Bàsquet Calella us demana la vostra autorització perquè el/la vostre/a fill/a pugui rebre, 
en cas d’accident o malaltia, l’assistència mèdica que sigui necessària, inclòs el trasllat, 
l’hospitalització i la intervenció quirúrgica, si fós aconsellable o recomanada per alguna autoritat 
mèdica, exonerant el Club, les persones que actuen en el seu nom i els acompanyants, de tota 
responsabilitat en què suposadament es pogués incórrer com a conseqüència de les actuacions 
que portin a terme, en l’ús d’aquesta autorització. 
 

Al.lèrgies o problemes de salut  

Medicacions  

Observacions 
 

 
 
 



En/Na .........................................................................................................................., provist de DNI/NIE 

número ......................................................... en nom propi, o  en la condició de pare/mare/tutor de 

l’esportista/tècnic  menor d´edat ........................................................................................................................ 

 
Ho he llegit i ho signo en senyal de conformitat. 
 
 
 
 
 
 
Signatura de l´interesssat /// Signatura del pare/mare/tutor de l´esportista/tècnic  
 
 
Calella, .......... d ......................................... de 20 

	


