
 

 

 

CONSENTIMENT GENERAL-PROTECCIÓ DE DADES 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, l'informem que les dades personals recollides en aquesta sol·licitud, seran 
incorporades als corresponents fitxers del Club de Tir Sabadell, per al seu tractament i amb la 
finalitat de garantir el compliment de la normativa esportiva, laboral, de seguretat social i 
tributària. 

Els destinataris de les seves dades seran les Federacions Esportives, clubs i Guàrdia Civil que en 
cada cas realitzin i gestionin els tràmits per a inscripcions en competicions esportives, altes i 
baixes en targetes federatives, llicències i guies d'armes, tractant les seves dades amb la 
màxima confidencialitat. 

La finalitat del tractament és també la del cobrament de quotes i mantenir-lo informat de les 
competicions esportives. 

El sotasignat autoritza a aquesta entitat l'ús dels drets d'imatge que li corresponguin i autoritza 
la cessió i ús de la totalitat dels drets d'explotació intel·lectual i d'imatge en qualsevol forma, i 
en especial els de fixació, reproducció, distribució i comunicació pública, derivats de la 
participació o relació amb qualsevol activitat oficial del Club de Tir Sabadell, Federació 
Catalana de Tir Olímpic, la RFEDETO i federacions internacionals en les quals es trobin 
integrades les anteriors, amb la finalitat de gestionar la participació en l'activitat internacional , 
cobertura i contractació d'assegurances, estadístiques i de notificacions. 

Autoritzo així mateix a publicar els meus resultats esportius i imatges a la pàgina web del club, 
i en qualsevol altre mitjà de difusió. 

El soci podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'oficina del 
Club de Tir Sabadell 

 

 

Nom del soci: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signatura:  

 

 

 

QUAN EL SOCI ES MENOR O INCAPACITAT PER A DONAR EL CONSENTIMIENT: 

Relació amb el soci: ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la persona autoritzada: …………………………………………………………………………………….. 

Data  ………………………………………………………… DNI/Passaport: ……………………………………........ 

Signatura de la persona autoritzada: 


