CONSENTIMENT INFORMAT
REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS
DIGITALS
Identificació del Responsable. L'informem que les dades personals que Vostè ens proporciona són
incorporats a un tractament de dades personals denominat JUGADORS-USUARIS el responsable dels
quals és VA UNIR ESPORTIVA CASSÀ amb NIF G17382573 i amb domicili en
RAMBLA ONZE DE SETEMBRE S/N, 17244 de CASSA DE LA SELVA, GIRONA (ESPANYA).
Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 972463965 o bé mitjançant correu
electrònic a info@udcassa.cat

El nostre Delegat de Protecció de Dades. LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, amb CIF B55261804. El
telèfon de contacte és 625459540 i el correu electrònic: info@lopdmontoliu.es
Finalitat. Les dades seran recaptades amb la finalitat necessària per a la gestió de l'activitat tant
administrativa, comercial, dades d'imatge o qualsevol altra forma relacionada amb el nostre club.

Termini de Conservació. Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de servei el termini de
conservació de les dades serà de 6 anys per a donar compliment a obligacions legals, fiscals i mercantils.
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. No es prenen decisions automatitzades ni s'elaboren
perfils.
Base Jurídica del Tractament. Quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos
legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, s'explicitaran quins són tals interessos.
Es considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat enfront dels
interessos i els drets i llibertats fonamentals de l'interessat, quan això contribueixi al principi de
transparència. Quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament, és a dir, una obligació derivada del dret de la Unió o de l'ordenament
jurídic intern, haurà de fer-se constar, sense ambigüitat, quina és la norma, amb rang de Llei, que imposa
l'obligació.
Quan la legitimació per a la finalitat principal no trobi acomodament en cap de les bases jurídiques
anteriors, haurà de sol·licitar-se el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades
personals. Quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel
responsable del tractament o per un tercer, s'explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona
pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat enfront dels interessos i els drets i
llibertats fonamentals de l'interessat, quan això contribueixi al principi de transparència. Finalment, entre
les possibilitats de legitimació per al tractament, el RGPDtambé inclou la “protecció d'interessos vitals” de
l'interessat o d'una altra persona.
Destinataris de cessions. Es preveuen destinataris a encarregats del tractament i usuaris pertanyents a
la nostra entitat.

Transferències Internacionals. En principi no es destinen dades internacionals. Drets.
Drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades,
oposició,
i
a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com a Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i
adjuntant fotocòpia del seu DNI.
Consentiment. dono el meu consentiment exprés d'acord amb l'exposat en el present document.

Signat

UD CASSÀ: 972 46 39 65 (Oficina de 17:00h. a 21:00h.) Whatsapp: 675 98 09 89

