CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA

Entitat: Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya en data 8 de desembre de 1981 amb el núm. 75.
Regulada: Per el Decret 267/1980 de 8 d’octubre de regulació de Consells Esportius.

DRETS D’IMATGE I CESSIÓ DE DADES
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona és el Responsable del tractament de les dades
personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el
que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d’abril de 2016 (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 ia la pròpia
imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:
Captacio i gravació d’imatges o vídeos, així com la seva recepción, de les activitats dutes a terme
pel Responsable del tractament per a poder desenvolupar les seves activitats i programa
esportiu així com donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació propis de
l’entitat o conveniats amb la mateixa.
Tractament de les dades en suport informàtic per a poder proceder al registre i seguiment del
desenvolupament de la pròpia activitat, així com la seva producció previa.

Legitimació:
El tractament de les teves dades personals incloses les imatges està basat en el consentiment
que has de prestar mitjançant l’acceptació del present document. En tot moment podràs retirar
el teu consentiment.
Així mateix, l’entitat participant reconeix disposar de l’autorització explicita, per part dels tutors
i tutores corresponents, dels drets individuals d’imatge i de cessió de dades en els termes
descrits en aquest document, de tots els menors que participen sota la seva ampara a les
activitats del CEEB en les que s’inscriu.

Criteris de conservació de les dades:
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no
sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades:
L’Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la casellacorresponent
de SI (dono el consentiment).

Drets que assisteixen a l’Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la 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.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Av. Litoral, 86 - 08005 Barcelona (Barcelona). Email:
comunicacio@elconsell.cat

