
 

DOCUMENT PER A ENVIAR INFORMACIÓ 

De conformitat amb els articles 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades                 

(RGPD) i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets                   
digitals (LOPDGDD) en relació amb el tractament de les seves dades personals, us informem que el                

responsable del tractament és CLUB CICLISTA BTT PREMIA DE DALT, amb CIF: G61961512, adreça: RIERA               
DE SANT PERE, 88 - CP: 08338 - PREMIÀ DE DALT (BARCELONA), telèfon: 672168089i correu electrònic:                

info@bttpremiadedalt.com 

Finalitats del tractament de dades personals: Gestionar els serveis i/o productes sol·licitats i/o             

contractats pel client, gestions administratives diverses (facturació, comptabilitat, etc.), i, si escau, gestió             

de les promocions i/o comunicacions relatives als serveis i/o productes oferts per el club. Legitimació: La                

base jurídica pel tractament de les seves dades personals es basa en l’execució del contracte, el                

consentiment exprés de l’interessat, i el compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del             

tractament. Durada i conservació: Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i/o              

comercial amb l’interessat, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals aplicables               

al responsable del tractament. Cessions (comunicació de dades) i transferències internacionals: Es            

cediran dades a tercers que tinguin accés a dades personals que tracti el responsable del tractament, pel                 

compliment d’obligacions legals (autoritats públiques) i/o contractuals (col·laboradors amb els quals           

s'han subscrit els corresponents contractes d'encarregat de tractament). Si és el cas, es duran a terme                

transferències internacionals de dades necessàries per a l'execució del contracte subscrit entre            

l'interessat i el responsable del tractament, o per l’execució de mesures precontractuals adoptades a              

sol·licitud de l’interessat. Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i              

portabilitat pel que fa a les seves dades personals. El seu exercici es durà a terme per escrit, acompanyat                   

d’una còpia del document oficial que l'identifiqui dirigit al responsable del tractament. En cas de               

disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de              

Control competent (AEPD). Us informem que vostè pot retirar l’actual consentiment en qualsevol             

moment. 

S’informa que l'interessat haurà de facilitar les seves dades personals necessàries al responsable del              

tractament per poder realitzar la prestació dels serveis contractats. En cas de no facilitar les dades                

personals necessàries no serà possible prestar els serveis sol·licitats. 

 

Desitjo que el club es comuniqui amb mi, en cas de ser necessari, a través dels mitjans següents: 

 

                             WhatsApp                Correu electrònic             Trucada telefònica  

 

Publicitat i comunicacions comercials 

 

 SI       NO 

Autoritzo a rebre publicitat i ofertes comercials relatives als productes i/o serveis oferts per               

CLUB CICLISTA BTT PREMIA DE DALT a través dels següents canals: 

 

                                WhatsApp                Correu electrònic            Trucada telefònica  
Noms i cognoms del client:     

…………………………………………………………………………………. 

DNI: ……………………………………………….. 

 

Signatura………………………… 
 



 

 

 

 

En cas de que el participant sigui menor d’edat, signen el present document com a tutors legals del                  

següent menor d’edat: 

 

Nom i cognoms del menor d’edat: …………………………………………………….. 

DNI/NIE: …………………………………………….. 

 

Nom i cognom del pare/mare/tutor/a legal: ………………………………………. 

DNI/NIE: …………………………………………….. 

 

Nom i cognom del pare/mare/tutor/a legal: ………………………………………. 

DNI/NIE: …………………………………………….. 

 

 

Signatura TUTOR/ES LEGAL/ES DEL MENOR 

 

 

 

 

 
A PREMIÀ DE DALT, el ……. de …………… de 20………. 

 


