Protecció de dades de caràcter personal
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Federació Catalana d’Agility.
Finalitat: Gestionar la vostra sol·licitud de llicència. Tractament de les vostres dades a efectes de classificació. Tractament de la vostra imatge.
Legitimació: Consentiment de l’interessat/da
Destinataris: Companyies d’assegurances que gestionin el riscs necessaris en compliment del que estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats
esportives catalanes
Drets: Accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional: Heu de consultar, complimentar i signar-la a l’annex d’aquesta sol·licitud.

Informació addicional de protecció de dades
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Federació Catalana d'Agility · NIF: G65317398 · Dir. postal: Apt correus 175, 08910, Badalona · Telèfon: 689020292. Correu electrònic: info@fcagility.cat.
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A la Federació Catalana d’Agility tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten.

Gestionar la vostra llicència de federat/da.

Tractament de les vostres imatges o la del vostre representant legal relacionades amb fotografies i filmacions, quan participeu o formeu part de les
activitats esportives que la Federació organitzi o bé, que col·labori en l’organització i difusió d’aquest material en canals i suports per a la promoció de
l’esport, sense finalitats comercials, publicació en xarxes socials, webs, revistes, butlletins electrònics, vídeos, cartells i fulletons.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb la Federació. Finalitzada aquesta relació, les dades personals tractades
en cadascuna de les finalitats es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal les pugui requerir atenent el
termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran mentre no expiri els esmentats terminis legals. Si hi hagués obligació legal de
manteniment, o bé si no existís aquest termini legal, fins que l’interessat en sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal pel tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i l’aplicació de l’article 9.2.a) i 9.2.h) del RGPD en base a la recollida de dades
relatives a la vostra salut.
Si no atorga el consentiment no podrem tramitar la seva llicència que li habilita com a federat.
En el cas que no en sigui atorgat pel tractament d’imatges, no impedirà ni supeditarà el tractament de la finalitat de gestió de la Federació. Per poder realitzar
aquests tractaments, sol·licitem el consentiment exprés marcant la casella destinada a aquest fi.
Altres tractaments
El tractament d’imatges en les que pugui sortir l’interessat/da, relacionades amb activitats esportives realitzades organitzades per la Federació i la seva
publicació en xarxes socials, webs, revistes, butlletins electrònics, vídeos, impresos, cartells i fulletons.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Per les següents comunicacions de dades, sol·licitem el seu consentiment exprés marcant la casella corresponent:
SI ⃝
NO ⃝
DRET D’IMATGE/SO: La vostra imatge i altres informacions que es puguin sol·licitar, relacionades amb l’activitat de la Federació, poden
divulgar-se en les diferents publicacions i mitjans de comunicació de la Federació amb finalitats de patrocini (inclosos els d’Internet), així com facilitar un arxiu
d’imatges. La Federació no es fa responsable de l’ús d’aquestes imatges per part de tercers. En el supòsit que no autoritzi marcant la casella corresponent, les
seves imatges no seran publicades.
SI ⃝
NO ⃝
PUBLICACIÓ DE LES IMATGES EN XARXES SOCIALS
Així mateix us informem que les seves dades seran comunicades a les companyies d’assegurances que gestionin els riscs necessaris en compliment del que
estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives catalanes.
També podran ser comunicades al Consell Català de l’Esport i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya quan sigui necessari.
Quin són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a
les quals es van recollir o retiri el consentiment atorgat.
En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats/des poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas
únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions, d’acord amb la normativa vigent.
En virtut del dret de portabilitat, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a que li trametem a
l’altre responsable que designeu. També teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pel que els heu atorgat.
Com podeu exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat i tramés per correu ordinari a la Federació Catalana d’Agility, o per correu electrònic en l’adreça que figura en l’apartat
“Responsable”. També es poden utilitzar els formularis elaborats per l’Agència Española de Protecció de Dades. En tot cas, tant el formulari com l’escrit hauran
d’anar signats i acompanyats de la còpia d’un document fefaent que acrediti la vostra identitat (DNI, passaport, o carnet de conduir). Si s’actua mitjançant
representant, s’haurà d’acompanyar igualment el document acreditatiu de la identitat.
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,
adreça postal C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

⃝ He llegit i accepto els paràgrafs de la PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Si no atorga el consentiment no podrem tramitar la seva llicència que li habilita com a federat.
, a ________ de ____________________________ de ____________________________

____________________________________________

Signatura

Signatura representant legal

Nom i cognoms: ________________________________________________________________________

Nom i cognoms: _________________________________________________________________________

Núm. DNI: ________________________________________________________________________________

Núm. DNI: _________________________________________________________________________________

Núm. de llicència: ______________________________________________________________________

