Club Muntanyenc Mollet

Nº Inscripció:

_____________

C/ Pineda Fosca, 6, Casal La República - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 12 85 - cmuntanyencmollet@gmail.com - www.cmmollet.cat

XIX CAMINADA NOCTURNA DE GALLECS
21 DE SETEMBRE DE 2019
Presentar aquest resguard al Control de Sortida

.................................................................................................................................
MAJORS XIX CAMINADA NOCTURNA GALLECS

Nº Inscripció: ______________

Nom i Cognoms de l’interessat: ____________________________________________________________
DNI: ___________________________

Data de naixement: _______/ _______________/ _________/

Població.____________________________________________ Telèfon:___________________________
Participa per primera vegada?______
e-mail: __________________________________________
Es soci del Club Muntanyenc Mollet?______

Declaro que: He rebut per part de l'entitat “Club Muntanyenc Mollet” un díptic amb les condicions
de participació i el recorregut; i que hi participo per iniciativa pròpia, que estic físicament preparat
i assumeixo els riscos i conseqüències de participar-hi.
CLÀUSULA PER ACTIVITATS ESPORTIVES I/O DE LLEURE
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les les seves
dades seran tractades per: CLUB MUNTANYENC MOLLET, amb CIF: G-59367540 i domicili social a C/ PINEDA FOSCA, 6 08100-MOLLET DEL VALLÊS.
Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail cmuntanyencmollet@gmail.com o trucant
al telèfon 93 579 12 85.
Al CLUB MUNTANYENC MOLLET tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder gestionar la seva participació
a: XIX CAMINADA NOCTURNA DE GALLECS (21/09/2019) Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la
relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes,
administracions públiques i als encarregats del tractament que donen diferents suports al CLUB MUNTANYENC MOLLET, així
com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la
prestació del servei anteriorment esmentat
El CLUB MUNTANYENC MOLLET l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB MUNTANYENC MOLLET es compromet a adoptar totes les
mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no ens comuniqui el
contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.
D’acord amb el drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercir els seus drets
d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada
més amunt o bé a través del correu electrònic cmuntanyencmollet@gmail.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret
de revocar el consentiment atorgat, mitjançant la present clàusula. L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control
competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment
per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en XIX CAMINADA NOCTURNA DE GALLECS
(21/09/2019), a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del CLUB MUNTANYENC
MOLLET, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment
exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
· (X) Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.
· ( ) No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.
A partir de la firma del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment,
per part del CLUB MUNTANYENC MOLLET.

A Mollet del Vallés, a _____ de ___________________________ del ____________
Signatura

