TRACTAMENT DE LES IMATGES
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT

Gravar i captar imatges dels diferents esdeveniments

Finalitat:

organitzats, per a publicar-les en la web i xarxes socials
pertanyents a l'empresa o qualsevol altre mitjà de
comunicació.

Legitimació:

Consentiment de l'interessat.

Destinataris:

Es podran cedir les dades als diferents mitjans de
comunicació, per la finalitat que han estat captades les
imatges.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com

Drets:

altres drets, indicats en la informació addicional, que pot
exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.

Procedència:

El propi interessat.

Informació addicional:

www.aeprat.com

DONO EL MEU CONSENTIMENT EXPRESSAMENT a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT,
a fer us del material fotogràfic i audiovisual de les activitats que es portin a terme en
l’entitat.
Les imatges podran ser emprades per:

•

Publicar-les en la web i xarxes socials pertanyents a l'empresa o qualsevol altre
mitjà de comunicació.

•

Documents i material gràfic imprès com cartells, butlletins i manuals.

Consentiment Menors
Al DONAR EL MEU CONSENTIMENT EXPRESSAMENT per la difusió d’imatges a través del
formulari d’inscripció declaro que ostento legalment la pàtria potestat del meu fill/a en
virtut del qual autoritzo a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT, a fer us del material
fotogràfic i audiovisual de les activitats que es portin a terme en l’entitat.
Aquesta autorització d’utilització del contingut gravat i de les seves imatges, es fa a l’empara
del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret al Honor,
a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, així com a l’empara de la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
L’entitat es compromet a que la utilització d’aquestes imatges en cap cas suposarà un dany
a l’honra i intimitat del menor, ni serà contraria als interessos dels menors, respectant la
normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.
En compliment de la normativa vigent, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT garanteix que ha
adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de
seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
1. ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
G58069162
C/ Roure s/n - 08820 El Prat de Llobregat – Barcelona
934782733
aeprat@aeprat.com.

1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): Josep Treviño.
ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.
C/ Irlanda 7, Local - 08030 Barcelona
dpd@allins4b.com
2. ¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A la ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT, captem imatges, dels diferents esdeveniments
organitzats, per a publicar-les en la web i xarxes socials pertanyents a l'empresa o
qualsevol altre mitjà de comunicació.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. ¿Per quant temps conservarem les seves dades?
Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual es van recollir.
4. ¿Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Consentiment de l'interessat.
- REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre de 2018.
5. ¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Es podran cedir les dades als diferents mitjans de comunicació, per la finalitat que han estat
captades les imatges.
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen
dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat
de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a
l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius
relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament
de les seves dades. En aquest cas, FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL deixarà de tractar les
dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles
reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se
a l'adreça del responsable del tractament. Quan es realitzi l'enviament de comunicacions
comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà
oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha atorgat el seu consentiment
per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment,
sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les
seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus
drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció
de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
8. ¿Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a la ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT procedeixen del
propi interessat, imatges.

