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 Club   VILASSAR   HOQUEI   

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I 

CAPTACIÓ D’IMATGES AL CLUB VILASSAR HOQUEI. 

 

1. INFORMACIÓ  

 
El Club Vilassar Hoquei (d’ara endavant, el club) l’informa que, en compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció de l´Honor, de la Intimitat 

Personal i Familiar i la Pròpia Imatge i la Llei 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, les dades personals del menor 

que ens facilita en aquest acte i en el futur, i tots aquells als quals tingui accés durant la realització d'activitats organitzades pel club, 

seran tractades en un fitxer titularitat del club. L’afectat podrà dirigir-se al club per exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició al seu tractament o cessió, així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant una sol·licitud escrita i 

signada dirigida al club. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms, domicili, DNI o document anàleg i quin és el dret exercitat.  

 

2. DADES DEL JUGADOR/A I DEL PARE, MARE O TUTORS 

 

Nom i cognoms dels Jugadors menors:      Any naixement 

 

....................................................................................................................   ........................... 

....................................................................................................................   ...........................   

....................................................................................................................   ...........................   

 

PARE Nom i cognoms: ...................................................................... DNI/passport   ............................ 

Telèfons.......................................................   email  ....................................................................... 

  

MARE Nom i cognoms: ...................................................................... DNI/passport   ............................ 

Telèfons.......................................................   email  ....................................................................... 

  

TUTOR Nom i cognoms: ...................................................................... DNI/passport   ............................ 

Telèfons.......................................................   email  ....................................................................... 

 

3. AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT  

 
El pare, la mare, o en el seu cas el/la tutor/a legal del jugador  autoritzen i presten el seu consentiment exprés per a que la imatge i les 

dades identificatives del seu fills/filles puguin ser captades en fotografies i filmacions corresponents a activitats del club, dins o fora del 

pavelló, i puguin ser enregistrades, emmagatzemades, reproduïdes o publicades en:  

 Les pàgines web del club. 

 Difusions públiques no comercials. 

 Xarxes socials  
Tot això, durant la associació del jugador al club o amb posterioritat, llevat que el consentiment prestat sigui revocat en aquest acte o 

en qualsevol moment posterior.  

 

Si us plau, autoritzeu i signeu tant el pare com la mare: 

 

PARE Autoritzo:  SI  NO data: ............................ Firma: .................................................................... 

MARE Autoritzo:  SI  NO data: ............................ Firma: .................................................................... 

TUTOR Autoritzo:  SI  NO data: ............................ Firma: .................................................................... 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 


