(Segueix al dors)

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o
menor tutelat seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Diver’s Associació d’ Esplai, amb CIF G-63923916 i domicili social ubicat al Passatge Canadell 2 bis,
08025, Barcelona, amb la finalitat de realitzar l’ activitat a la que vostè ha formalitzat l’ inscripció. En compliment amb la normativa vigent, Diver`s Associació d’ Esplai
informa que les dades seran conservades durant el termini establert legalment.
Addicionalment, Diver`s Associació d’ Esplai informa que serà necessari el tractament de les seves dades de salut, en casos pertinents.
Amb la present clàusula queda informat de que les seves dades i les del seu fill/a i/o del seu menor tutelat seran comunicades en cas de necessitat a administracions públiques,
bancs i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei esmentat anteriorment.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es podrà complir amb la prestació del servei.
Tanmateix, l’ informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Diver’s Associació d’ Esplai, adreçant-se per escrit al següent correu electrònic:
dpo.cliente@conversia.es o al següent telèfon: 902 877 192.
Diver’s Associació d’ Esplai informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això
mateix, Diver’s Associació d’ Esplai es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es rectifiquin o suprimeixin sense dilació quan siguin inexactes.
Igualment i de conformitat amb allò establert per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’ honor, l’ intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu
consentiment explícit per utilitzar les imatges fotogràfiques o de vídeo captades per la nostra entitat, amb finalitats divulgatives i documentals.
□
□

SÍ AUTORITZO el tractament de les imatges.
NO AUTORITZO el tractament de les imatges.

D’ acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat
i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’ adreça postal
indicada més amunt o al següent correu electrònic: diversesplai@gmail.com.
També podrà adreçar-se a l’ Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
En darrer lloc, Diver’s Associació d’ Esplai informa que amb la signatura del present document declara haver llegit, entès i acceptat les normatives, termes i condicions
de l’ us dels serveis prestats per Diver’s Associació d’ Esplai, i atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment del seu fill/a
i/o menor tutelat, així com les autoritzacions emplenades en cada cas.

Nom i cognoms del/de la tutor/a legal:

Signatura del tutor/a legal:

DNI:

A _____________________ , ______ de ____________ de 20___
.

