.

PROTECCIO DE DADES I DRETS D’IMATGE

NORM D'acord amb el Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades, li comuniquem que per a les inscripcions als equips així com a les
diferents activitats, esdeveniments, tornejos i campus d'estiu que organitzi A.E. LA SALLE MANRESA es sol licitarà que empleni un qüestionari
amb dades de caràcter personal, sent aquest qüestionari d'obligat compliment ja que en cas contrari comportaria la impossibilitat de poder
formar part de A.E. LA SALLE MANRESA i de realitzar les seves activitats.
Vostè serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant A.E. LA SALLE MANRESA, de bona fe.
Per tant, les dades que ens proporcioni vostè, així com les de el seu fill/a menor d'edat, única i exclusivament tindran com a finalitat el poder
dur a terme la gestió administrativa interna del club, la gestió del pagament de les quotes d'obligat compliment i de les equipacions, per a les
inscripcions als equips/categories, activitats, esdeveniments, tornejos i campus d'estiu que es realitzin, per a les gestions de la seva organització
i per a la tramitació de les fitxes a la federació de bàsquet.
Amb la finalitat de poder gestionar les comunicacions entre A.E. LA SALLE MANRESA i vostè, es procedirà a crear grups de difusió mitjançant
WhatsApp amb les dades de tots els pares que formin part del seu equip, per mitjà dels quals l'entrenador/a de el seu fill/a i l'A.E. LA SALLE
MANRESA, li comunicaran els horaris, dels partits, esdeveniments i activitats que s'organitzin.
Si consento que el meu mòbil sigui tractat per a la finalitat indicada.
A.E. LA SALLE MANRESA, tractarà les seves dades també per realitzar comunicacions per qualsevol mitjà (email, telèfon, sms o WhatsApp, entre
uns altres), informant dels diferents esdeveniments, activitats i campus d'estiu que s'organitzin durant l'any, així com dels avantatges que podria
gaudir per ser soci de l'entitat esportiva, com a conseqüència dels acords de col laboració amb organismes i empreses patrocinadores.
Si consento que pugui rebre informació
Amb la finalitat de poder beneficiar-se dels avantatges de formar part com a soci de l'entitat, serà necessari cedir les seves dades personals i els
de el seu fill/a a els organismes i empreses col laboradores, ja que en cas contrari no podrà fer-ho.
Si consento la cessió de les meves dades per referida finalitat.
En alguna ocasió A.E. LA SALLE MANRESA, podrà tractar la imatge de vostè i del seu fill/a amb la finalitat de realitzar promocions dels partits,
esdeveniments, activitats i campus de estiu i fer difusió en qualsevol mitjà de comunicació ja sigui escrita, en internet o xarxes socials.
Si consento que es tracti la imatge del meu fill/a
Si consento que es puguin gravar, emetre i difondre imatges del partits de les competicions oficials de basquet on participa l’equip del
meu fill/filla, sempre que siguin obertes i sense pagament.
A.E. LA SALLE MANRESA, conservarà les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació entre les parts i a
l'efecte d'informació mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.
En qualsevol cas per determinar els períodes de conservació de dades, es contemplaran les lleis a aquest efecte i al moment en el qual vostè
exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades,
procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per
establir-ho alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.
Quant a la seguretat i la protecció, li informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de
protecció que legalment s'exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que Vostè ens faciliti
i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure secret.
Referits dades s'inclouran en fitxers de titularitat de la A.E. LA SALLE MANRESA, per a les finalitats anteriorment indicades, sent informat que té
dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades dirigint-se C/La Pau 109-111 08242 Manresa Telf:
938771355 secretaria@sallebasquet.cat Finalment informar-li que en cas d'una incidència respecte de la protecció de dades podrà interposar la
reclamació pertinent davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es
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