Club Triatlón Ferrol

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Ferrol, en data ..........................
Club Triatlón Ferrol é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmao de que estes datos serán
tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) e a Lei Orgánica
3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:
Lexitimación e fins do tratamento:
Lexitimación

Fins

Interese lexítimo do Responsable

Prestación dos servizos necesarios para a xestión da actividade do club
Comunicacións por correo electrónico ou outros medios
Xestión administrativa de socios/as e dos familiares/titores dos/as menores
Xestión de datos de saúde por interese vital do/a socio/a

Consentimento do Interesado

Relación con ex-socios
Actividades deportivas, de ocio e formación
Envío de comunicacións non relacionadas coa actividade do Responsable
Tratamentos de imaxes e vídeos

Autorizacións específicas de tratamento: o Interesado pode autorizar ou non os tratamentos de datos sinalando cunha
«x» na casa de SI (dou o consentimento) ou NON (non dou o consentimento) seguintes:
SI

NO

Autorizo a
Comunicar os datos as Federacións que correspondan
No caso de necesidade e de menores, levar ó/á menor ao centro de saúde acompañado/a por persoal do
Responsable
Manter un histórico de ex-socios e enviar posteriores comunicacións
Comunicar os datos a terceiras entidades para participar das actividades de ocio e formación do Responsable
Comunicar os datos a terceiros para participar en actividades externas ao Responsable
Recibir información sobre actividades non relacionadas coa actividade do Responsable
Gravar imaxes e vídeos das actividades levadas a cabo polo Responsable

Comunicación dos datos: Poderanse comunicar os datos a terceiros para alcanzar os fins do tratamento e o estipulado
por obriga legal. O Interesado pode autorizar ou non o tratamento sinalando cunha «x» nas casas de SI (dou o
consentimento) ou NON (non dou o consentimento) para as seguintes categorías de destinatarios, que sempre se tratarán
de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro (LOPDGDD) e a Lei (ES) 1/1982 de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e á propia
imaxe:
SI

NO

Autorizo a publicar datos persoais, imaxes e vídeos
Nas actividades internas do Responsable con fins didácticos, promocionais ou informativos.
En medios de comunicación do Responsable: blogs, webs, redes sociais, etc.
En medios de comunicación externos ao Responsable: periódicos, revistas, webs, etc.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante o tempo necesario para alcanzar os fins do tratamento e
cando xa non sexa necesario para tales fins, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a
pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.
Dereitos que asisten ao interesado:
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- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
- Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
- Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se
axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Poderá solicitar o noso formulario, debendo envialo firmado (de forma presencial, por correo postal ou electrónico) e
acompañado dunha copia do seu Documento Nacional de Identidade a Club Triatlón Ferrol. Avda de Castelao s/n Casa do
deporte, Cp. 15406 Ferrol (A Coruña). Email: triatlonferrol@gmail.com
O Interesado consente o tratamento dos seus datos nos termos expostos:
Nome ..............................................................................................................................., con NIF .............................
Representante legal de ......................................................................................................., con NIF .............................
Sinatura:
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