
INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ATLETISME 

Temporada 2022-2023 

Dades atleta: 

Dades tutor (només per menors): 

Per les noves incorporacions ja us avisarem de quins dies es faran les fotos per incorporar-les a la 
fitxa de la Federació Catalana d’Atletisme per tal de poder donar d’alta la nova llicència. 

TRANSFERENCIA BANCÀRIA O INGRÉS: 

Nom:   Club Atle-sme Sant Celoni 
Nº de compte:  ES69 0182 9798 2302 0008 1895  (BBVA) 

Signatura de l’Interessat/da, 

Nom

Cognoms

Data naixement

Dni

Adreça

Població

Codi postal

E-mail

Telèfon

Nº targeta sanitària

Nom pare/mare/tutor 

Dni pare/mare/tutor

Telefon mare

Telèfon pare

Comentaris família 
(ex. Patologies mèdiques)



PROVA 1 SETMANA ESCOLA D’ATLETISME 
 
Temporada 2022-2023 

DATA INICI PERÍODE DE PROVA:  

Dades atleta: 

Dades tutor (només per menors): 

El període de prova és d’una setmana. A partir d’aquesta, en cas de voler continuar, s’haurà de 
formalitzar la inscripció i pagar la matrícula, sinó, en cas contrari el CASC no es farà responsable 
del que pugui passar. 
Durant la setmana de prova es recomana que els pares/mares estiguin a la pista mentre duri 
l’activitat. 

Signatura de l’Interessat/da, 

Nom

Cognoms

Data naixement

Dni

Adreça

Població

Codi postal

Nom pare/mare/tutor 

Dni pare/mare/tutor

Telefon mare

Telèfon pare

Comentaris família 
(ex. Patologies mèdiques)



PROTECCIÓ DE DADES I RENOVACIÓ 
 
Temporada 2022-2023 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 
1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem 
del següent: 
El responsable de les dades facilitades lliurement és el Club Atletisme Sant Celoni (G-59065292), 
amb seu a la Plaça Muriel Casals nº 3 08470 Sant Celoni, i correu electrònic 
casantceloni@gmail.com, info@atletismesantceloni.cat 

En nom del club tractem la informació que ens facilites per utilitzar-la en quantes activitats 
comprèn l'objecte social de l'entitat i en particular les relacionades amb les competicions 
esportives que el Club Atletisme Sant Celoni organitza i participa. 

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat 
amb l’objectiu de respondre a les necessitats dels nostres atletes. 
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els 
casos en què hi hagi una obligació legal. Les dades podran ser cedides a la Federació Catalana 
d'Atletisme, a la Real Federación Española de Atletismo, a les seves competicions oficials i a la 
companyia asseguradora contractada. 

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si el Club Atletisme Sant Celoni  estem tractant les teves 
dades personals, per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades 
inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries a través del correu 
casantceloni@gmail.com, info@atletismesantceloni.cat. Així mateix sol·licitem la vostra autorització 
per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats. 

Jo, _____________________________________amb DNI________________________ i responsable de 
(en cas de menors) _____________________________________ 

  He llegit i accepto la política de privacitat 

Autoritzo que se’m posi al grup de Whatsapp per estar informat/da de les novetats. 

Signatura de l’Interessat/da, 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Persona responsable Club Atletisme Sant Celoni

Finalitat Incorporació en un fitxer per a gestionar els serveis que ofereix el 
Club Atletisme Sant Celoni

Legitimació Consentiment de l'interessat o per existència d'un contracte 
mercantil.

Persones destinatàries Club Atletisme Sant Celoni, FCA, RFEA, companyia asseguradora

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres 
drets, com s'expliquen a la informació addicional. Podeu consultar 
més informació sobre la política de privacitat: 
casantceloni@gmail.com, info@atletismesantceloni.cat

Procedència De la persona interessada

mailto:casantceloni@gmail.com
mailto:casantceloni@gmail.com
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SOL·LICITUD DRETS D’IMATGE. AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
 
Temporada 2022-2023 

El Club Atletisme Sant Celoni , en tant que responsable del tractament de les dades personals de 
l’interessat, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament: 

Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats 
dutes a terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació 
(per consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat (a 
excepció de conformitat explícita). 

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més temps del necessari 
per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la 
custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat 
adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes. 

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu 
consentiment, tret que sigui obligació legal. L’Interessat pot autoritzar o no el tractament tot 
marcant amb una «x» la casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el 
consentiment) per a les següents categories de destinataris. 

Drets que té l’Interessat: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret 
d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu 
tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si 
considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al 
correu casantceloni@gmail.com, info@atletismesantceloni.cat o bé en persona a la Plaça Muriel 
Casals nº 3 08470 Sant Celoni. 

SOL·LICITUD DRETS D’IMATGE: 

   SÍ      NO Autoritzo als següents tractaments: 
 
Publicació en mitjans propis del responsable (pàgina web, Instagram, Facebook, cartells publicitaris 
del Club Atletisme Sant Celoni o de qualsevol servei que ofereixi el Club), d'imatges i vídeos de 
l'àmbit d'atletisme, sigui a les pistes d’atletisme o a l'exterior. 
 

     SÍ      NO   Autoritzo la publicació del meu nom als mitjans externs al Club 
(Ajuntament, Federació, mitjans locals, etc...) 

L’Interessat/da o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes 
exposats: (nom i cognoms) _______________________________, amb NIF _________________, 
representant legal de ______________________________, amb NIF ________________ 

A ____________________, dia ___ de/d ’____________de 20__ 

Signatura de l’Interessat/da, 

mailto:casantceloni@gmail.com

