
CLÀUSULA PER A FEDERATS MENORS D'EDAT 

 

Barcelona, a ____ de ____________ de _______ 

 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem 

que les seves dades i les del seu fill/a i/o Tutelat/da seran incorporades al sistema de tractament titularitat 

de FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU amb CIF  G64962145 i adreça social en VILADOMAT 184 - 

186 ESC A 1r 3a  08015 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, 

terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tràmits que ho requereixin, s'informa també de 

la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les 

transferències internacionals que FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU té previst realitzar: 

 Finalitat: Incorporació a la federació, gestió i participació en les activitats pròpies de l'entitat. 

 Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat 

anteriorment citada. 

 Base legítima: El consentiment de l'interessat/da. 

 Cessions: Les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da seran comunicades, en cas que fos 

necessari, a Organismes amb competència en la matèria, Companyia asseguradora amb la finalitat 

de permetre el registre dels federats i gestionar la pòlissa d'assegurança corresponent. A més a més, 

s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei. 

A la vegada, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-se per escrit al 

correu electrònic dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192. 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els 

drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al 

tractament de les seves dades de caràcter personal així con la revocació del consentiment prestat pel 

tractament de les mateixes, adreçant la seva petició a l'adreça postal indicada més a dalt o al correu 

electrònic INFO@FCBE.CAT. Podrà adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la 

reclamació que considerés oportuna. 

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com camps obligatoris i requerits, en conseqüència 

s'entendran com necessaris per a escometre les finalitats mencionades amb anterioritat. 

FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORIU informa que amb la signatura del present document atorga el 

consentiment explícit pel tractament de les dades amb les finalitats mencionades anteriorment. 

 

Nom i cognoms del menor     Nom i cognoms del tutor legal 

__________________________________   ____________________________________  

DNI ________________     DNI ________________ 

        Signatura del tutor legal 


