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Protecció de Dades i Drets d’Imatge

De conformitat amb allò que estableix  la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades 
seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L.  amb 
C.I.F. B62431135 i domicili social situat en Plaça Josep Maria Huertas Claveria 1, 08005 Barcelona, amb la finalitat de gestionar 
correctament el control d’accesos i l’aforament del centre.

En compliment amb la normativa vigent, GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L., informa que les dades seran 
conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L., informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, 
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE 
L’ESPORT S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan 
siguin inexactes.

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 d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu 
electrònic lopdgdd@canfelipa.com.

Així doncs i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, 
en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que 
considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

      He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L.  

      He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L.

De la mateixa manera, autoritzo la captació d’imatges de la meva persona i autoritzo la cessió d’aquestes a terceres entitats, l’objecte 
social de les quals sigui l’edició i preparació de les mateixes amb la finalitat d’edició de la pàgina web, xarxes socials o Mitjans de 
comunicació responsabilitat de GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L. Autoritzo, a més, a l’exposició i difusió 
d’aquestes imatges.

      He llegit i autoritzo la captació i difusió d’imatges de la seva persona a GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L.  

      He llegit i no autoritzo la captació i difusió d’imatges de la seva persona a GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L.

L’informem que podrà revocar a qualsevol moment els consentiments acceptats enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: 
lopdgdd@canfelipa.com  o dirigint-se a GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L., situat en Plaça Josep Maria 
Huertas Claveria 1, C.P. 08005 Barcelona.

Nom i cognoms:  

DNI o C.I.F.:

E-mail:

Telèfon:
Signatura de conformitat

(en cas de menor d’edat signatura del representant legal o tutor/a),


