EN COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES I NOU
REGLAMENT EUROPEU SOBRE AQUESTA MATÈRIA
Consentiment exprés per al tractament de dades de caràcter personal
•
•
•
•

Nom:
Cognoms:
DNI:
En nom i representació de (menor o incapacitat):

En compliment de l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i segons el Reglamento Europeu
2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (ara endavant
Reglament Europeu), li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran
incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat i destí del CLUB ESPORTIU FLAÇÀ,
amb el fi de poder prestar els nostres serveis que ens sol·licita, així com també mantenirlo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis, durant
la prestació dels mateixos. En el cas de que no vulgui rebre la informació anteriorment
citada, sis plau, marqui amb una X en la casella següent: [ ].
Mitjançant la firma del present document vostè dona el seu consentiment exprés per a
que el CLUB ESPORTIU FLAÇÀ pugui utilitzar amb aquest fi concret les dades per vostè
facilitades, comprometent-nos a tractar de forma confidencial les dades de caràcter
personal facilitades, a portar a terme les mesures de seguretat corresponents i a no
comunicar o cedir la dita informació a tercers.
Així mateix, informem de la possibilitat que te d’exercir els drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació que es contemplen a la LOPD i als drets a la limitació, a l’oblit i a
la portabilitat, reconeguts en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu, sobre les seves
dades de caràcter personal de forma presencial o correu postal en el domicili social de
CLUB ESPORTIU FLAÇÀ, amb NIF/CIF J-17393695, situat a Zona Esportiva S/N, Flaçà17463 (Girona), adjuntant còpia de DNI, o bé, a través de correu electrònic a:
ceflassa@gmail.com. A més, també s’informa de la possibilitat de presentar queixes
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Signatura:

