
 

Informació i consentiment per al tractament de dades de caràcter personal 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la LO 3/2018 li oferim la següent informació: 

Responsable del tractament 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART - NIF: G55111462 
C/ Del Tren, 49, Local Social, 17242 Quart - Email: ritmicaquart@gmail.com 

Finalitat del tractament Gestionar el club i les nostres activitats esportives. 

Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat (o del seu representant legal) 

Destinataris 
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per 
complir amb la finalitat del tractament. 

Drets de les persones 
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 
portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça. 

Termini de conservació de les dades 
Mentre vostè i/o el seu representat siguin membre de l’associació o participin en els seus cursos i/o 
activitats i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. 

Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Informació addicional Tenim a la seva disposició informació addicional i detallada sobre el tractament de dades. 

 
Addicionalment, li sol·licitem el seu consentiment per a les següents finalitats: 

SI NO Finalitats 

  Autoritzar al ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART a que l’inclogui en un grup de WhatsApp de l’associació per rebre 

comunicacions sobre les seves activitats. 

  Autoritzar al ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART a que li enviï informació sobre les seves activitats. . 

  Autoritzar al ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART a reproduir la imatge del seu fill/a o representat/da menor d’edat, 
per tal que siguin incorporades a la plana web, facebook, blog i/o revista de l’associació, així com en qualsevol altre mitjà 
de comunicació o xarxa social per a la finalitat de promocionar les seves activitats. 

  
 

 Signatura i NIF pare/mare/tutor: 
 

 
 

Quart, a .......... de .............................. de 20...... 
 

ritmicaquart@gmail.com 



 
Associació Esportiva Rítmica Quart 

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves 

dades personals: 
 

 Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART 

NIF: G55111462 
Adreça: C/ Del Tren, 49, Local Social, 17242  Quart 
 Email: ritmicaquart@gmail.com 

 

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

 Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar el club i les nostres activitats esportives. 
 Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats. 

 També, si ens dóna el seu consentiment, l’inclourem en un grup de WhatsApp del club per que pugui rebre comunicacions sobre les seves activitats. 
 

 Per quant de temps conservarem les seves dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè i/o el seu representat siguin membre del club o participin en els seus cursos i/o 
activitats, o en vulgui rebre información, i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. 

 

 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna. 
 

 A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. 
 

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals. 
 Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, 

sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir. 
 En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els 

conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les 

seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions. 

 Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. 
 Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent. 

 

 Com pot exercir els seus drets? 

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica. 
 

 Com hem obtingut les seves dades? 

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de 
comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat. 

 

 Quines dades tractem? 

Les categories de dades que podem tractar són: 
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement. 

 Adreces postals o electròniques 
 Telèfon 
 Número targeta sanitària 

 Dades mèdiques i/o alimentàries 
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat. 

 

 Quines mesures de seguretat apliquem? 

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell 
de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, 

disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament. 



 
Associació Esportiva Rítmica Quart 

 

  ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE 

CREDITOR: 

Nom del Creditor: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART 
 NIF: G55111462 
Adreça: C/ Del Tren , 49, Local 
Social, Codi postal: 17242 
Població: Quart 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza: (A) al creditor perquè pugui enviar 
instruccions a l’entitat financera del deutor per fer càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat financera del deutor perquè 
pugui fer els càrrec al seu compte, seguint les instruccions del creditor. 
El deutor, sabent que (i) pot obtenir informació addicional sobre els seus drets i obligacions a la seva entitat 
financera i (ii) està legitimat per tornar els rebuts a través d ela seva entitat financera (en els termes i condicions del 
contracte subscrit amb la mateixa), mitjançant aquest escrit es compromet a no retornar les quantitats que es 
carreguin amb motiu de els obligacions contractuals que manté amb l’entitat creditora. 
Per tant, la revocació d’aquesta ordre no té efectes retroactius pel que fa als càrrecs que s’hagin produït abans de la 
revocació. 

 

 

DADES DE LA GIMNASTA– DEUTOR: 

Nom i cognoms:   NIF:    
Adreça:       
Codi Postal: Població:     
Telèfon fix:  Telèfon mòbil:      
Adreça electrònica:                                                                                                           
Número de compte – IBAN:       

 

DADES DEL TITULAR - DEUTOR (omplir només en cas de ser diferent a la gimnasta): 

Nom i cognoms:  NIF:   
Adreça:     
Codi Postal: Població:     

 
Localitat – Data: , de 2020. 

Signatura del deutor-titular, 

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) i LO 3/2018 

Responsable del tractament: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART - NIF: G55111462 - C/ Del Tren, 49, Local Social, 17242 Quart – Email: 
ritmicaquart@gmail.com 

 
Tractem les dades que ens facilita per gestionar el club i les nostres activitats esportives. La legitimació per tractar-les es troba en el seu consentiment. Les 
dades es conservaran mentre vostè i/o el seu representat siguin membre del club o participin en els seus cursos i/o activitats i durant el temps necessari 
per complir amb les obligacions legals. No cedirem les dades a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal per fer-ho o sigui necessari 
per complir amb la finalitat del tractament. Pot accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 

així com demanar-nos més informació sobre el tractament de dades, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça. 

. 

 

ritmicaquart@gmail.com 


