Autorització cessió de dades de caràcter personal i drets d’imatge
En compliment a al Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les
seves dades seran incorporades en un fitxer propietat de L'ASSOCIACIÓ DE FUTBOL VETERANS VALLÈS
MARESME.. Així mateix i per poder donar compliment amb el que estableix en matèria d’assegurances el Decret
58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, les seves dades poden ser cedides a tercers.
A més, Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre
el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i pel
pel Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, L'ASSOCIACIÓ DE FUTBOL VETERANS
VETE
VALLÈS MARESME sol·licita el seu consentiment per publicar la
seva,, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina
web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la
la públicament per a la promoció de les
activitats i serveis de les entitats i/o editar-les
editar
i distribuir-les a tercers.. El present consentiment i autorització s'atorga de
forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
econòmi
Li recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se
se a l’adreça C/ Sant Francesc,
11 de Vilassar de Mar o al correu electrònic vet.futbol@hotmail.es
Autoritzo la cessió de les meves dades als tercers necessaris per donar compliment al Decret 58/2010 en
matèria d’assegurances (en cas de no donar-se
donar se aquesta autorització no es podrà procedir a la inscripció de
l’interessat a les activitats de L'ASSOCIACIÓ DE FUTBOL
FUTBOL VETERANS VALLÈS MARESME donat que és
necessària la contractació d’una assegurança per donar compliment al Decret 58/2010)
Autoritzo a L'ASSOCIACIÓ DE FUTBOL VETERANS VALLÈS MARESME a enviar informació sobre
novetats i activitats d’aquesta
aquesta entitats.
Autoritzo que la meva imatge aparegui en fotografies i filmacions corresponents a les activitats organitzades
per L'ASSOCIACIÓ DE FUTBOL VETERANS VALLÈS MARESME i que aquestes puguin ser publicades a
la/es pàgina/es Web, xarxes socials, fulletons informatius
informatius o altres mitjans de promoció de l’entitat.

Conforme,
Nom i cognoms de qui firma:.......................................................................................................
firma:..................................................................................................
DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ...................................................
........................ del 20....
20.
Signatura:

