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

A. TRACTAMENT DE DADES 
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que 
les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats per CLUB BASQUET CALELLA, 
amb la finalitat de organitzar  la pràctica de l´activitat esportiva de bàsquet de forma federada dels 
seus jugadors i jugadores, així com permetre el funcionament intern i extern de l´entitat com a 
associació esportiva. 

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s'han obtingut i sempre que no 
exerceixi cap dret dels que li corresponen. Es cediran les dades als estaments esportius oficials 
que organitzin les competicions en que participin els jugadors i jugadores. No es comunicaran a 
d´altres tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional 
de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin necessàries 
se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. 

Així mateix, li informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 
seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CLUB BASQUET CALELLA, 
amb domicili a PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU, Av. del Parc s/n, 08370 CALELLA, 
(Barcelona) o enviant un correu electrònic a CBCALELLA@GMAIL.COM, juntament amb una 
fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té 
igualment dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment 
no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a 
presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la 
normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 

Amb la signatura del present document, el signant es considera informat i atorga el seu 
consentiment per al tractament esmentat. 

 
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. 
 
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals 
(Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, i el dret a la 
pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que CLUB BASQUET CALELLA 
els sol·licita autorització per publicar les fotografies/videos captats mentre els jugadors i 
jugadores, tècnics, socis i públic  estan  participant i/o realizant activitats socials i/o esportives del 
club o en el que el club hi participi,  per la seva públicació en mitjans gràfics de comunicació, 
pàgina web, butlletí, fotografies, tríptics informatius del propi club . 
Si no ens indica el contrari, aquestes imatges es conservaran degudament protegides i 
emmagatzemades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es 
realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada 
les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les 
mesures de seguretat pertinents o bé es destruiran amb les mesures de seguretat adequades. 
Així mateix, li informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 
seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CLUB BASQUET CALELLA, 
amb domicili a PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU, Av. del Parc s/n, 08370 CALELLA, 
(Barcelona) o enviant un correu electrònic a CBCALELLA@GMAIL.COM, juntament amb una 
fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té 
igualment dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment 
no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a 



presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la 
normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 

Amb la signatura del present document, el signant es considera informat i atorga el seu 
consentiment per al tractament esmentat. 

 
C. L’EQUIPATGE DE JOC 
L´equipació oficial del Club está integrada per xandall, equipació de joc (pantalons curts i 
samarreta) i samarreta d´escalfament. Cada jugador ha tenir i utilizar als entrenaments i 
competicions oficials l´equipació oficial del Club. Com a norma general, cada jugador es 
responsable de l´adquisició, conservació i custòdia de la seva pròpia equipació. 

Tot i així, en alguns casos, el Club Bàsquet Calella fa lliurament a l’inici de la temporada d’un 
equip de joc a alguns/es esportistes que pertayen als equips de  l´Escola de Minibàsquet o de 
l´Escola d´Iniciació 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. 
 
 

En/Na .........................................................................................................................., provist de 

DNI/NIE número ......................................................... en nom propi, o  en la condició de 

pare/mare/tutor de l’esportista  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 2018 
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