CONSENTIMENT DEL TUTOR LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES
DADES PERSONALS, IMATGE I SALUT DEL MENOR
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, segons els
articles, 5, 6, 7, 9.1, lletra b, considerant 46, i l’LOPDGDD-3/2018, articles 7 i 8, i el comunicat
de l’AEPD 0017/2020, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:
CATALUNYA PADEL CLUB SANTA PERPETUA SL, CIF/NIF: B-67286039, Adreça:
TORRENT DE CAN GAIO Nº 15 3º1ª, CP: 08320, Població: EL MASNOU, Província:
BARCELONA.
CATALUNYA PADEL CLUB SANTA PERPETUA SL, tracta la informació i les dades
personals, imatge i informació de salut, que ens faciliten els menors o els tutors legals de
manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades,
explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment. Seran tractades de tal manera que es
garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el
tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant
l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades. Per l’informe 17/2020 de l’AEPD,
per al tractament de dades de salut, i d’acord amb els articles 9.1 i 9.2 de l’RGPD, quan existeix
una circumstància que aixequi la prohibició del tractament de dades de caràcter especial (entre
elles, dades de salut), en relació a les mesures de seguretat adoptades per evitar el contagi
del COVID-19, implantades pel Responsable del tractament.
L’interessat o els tutors legals, tenen dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control.
Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i
fiscal o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa
Dades a tractar: De caràcter personal, imatge, i informació de salut.
Finalitat: Gestió administrativa, prevenció en salut del COVID-19 i imatge personal per
promoció del CASAL D’ESTIU, 2020.
Nom i cognoms: __________________________________________ NIF: ________________
Els interessats podran exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i
portabilitat, dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.
El/s sotasignats, com a titular/s de la pàtria potestat/tutor legal, dóna/en el consentiment
per al tractament de Dades de Caràcter Personal, imatge i per la informació i prevenció
de salut del menor i l’aplicació de lees mesures de seguretat del contagi del COVID-19:
Sr/a:_________________________________________________ NIF: _________________
Sr/a:_________________________________________________ NIF: _________________
A:_______________________________ a ______ de __________________ de _________
Signatura del/s Titular/s de la Pàtria Potestat o Tutor/s Legal/s:
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