Benvolguts pares i mares,
D’acord amb allò previst a la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD) posem en coneixement que les dades facilitades per
vostè al Club FUTSAL ARENYS DE MAR han estat tractades informàticament en
fitxer; la finalitat d’aquests fitxers és la gestió administrativa, així com l’execució i
desenvolupament de tota l’activitat esportiva.

Les dades que vostè ens ha facilitat no es faran servir mai per a cap finalitat diferent
d’aquella per a la qual han estat cedides i, excepte quan la llei estableixi una altra
cosa, seran cancel·lades quan deixin de ser necessàries.

La recollida i tractament de les dades que han estat tractats amb el grau de protecció
adequat segons el Reial Decret 994/1999 i els protocols de desenvolupament
elaborats prenen les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat a tercers.
Finalment, indicar-vos que d’acord amb allò establert en la LOPD, vostè podrà exercir
els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació a la Direcció del Club.

Per tenir constància de la vostra acceptació i que les seves dades puguin ser tractades
o cedides d’acord amb les premisses abans citades, preguem que ens retorneu aquest
document signat i us recordem que, en tot cas, aquesta autorització té caràcter
revocable, sense efectes retroactius.

En/Na ....................................................................
.........................................................................

mare/pare/tutor

del

jugador/a

Signatura de la mare/pare/tutor i DNI

Arenys de Mar, ..... de/d’.............................................. de 20...

Autorització dret a la imatge

Nom i cognoms ........................................................................... amb DNI o
passaport

............................

,

autoritzo

que

la

imatge

del

meu

fill/a

................................................. pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats esportives o lúdiques organitzades pel Club Futsal Arenys de Mar i
publicades a revistes, vídeos i pàgina web. (El seu ús serà exclusivament esportiu)
Aquesta autorització serà vàlida mentre el/la jugador/a romangui al Club i no es
manifesti el contrari per escrit.

Signatura pare/mare/tutor,

Arenys de Mar, ..... de/d’.............................................. de 20...

Conformitat Reglament de Règim intern

Nom i cognoms ........................................................................... amb DNI o passaport
............................ , estic assabentat i conforme amb el contingut del Reglament de
Règim Intern . Per la qual cosa signo el present document a Arenys de Mar ...... de
........................... de 201
Aquesta autorització serà vàlida mentre el/la jugador/a romangui al Club i no es
manifesti el contrari per escrit.

Signatura pare/mare/tutor,

