
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compliment Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
 
D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, li informem que és condició sine quan non tenir el 
consentiment signat de cadascun dels participants inscrits en els diferents programes 
i activitats del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 

 
Així mateix, és responsabilitat dels clubs/entitats/centres educatius, com a 

responsables del Fitxer,  informar als seus esportistes/alumnes sobre la cessió de les 

dades al Consell Esportiu del Baix Llobregat per la gestió i organització de la 

competició o esdeveniment corresponent i fer-los signar el model d'autorització de 

tractament de dades de caràcter personal  adjunt per tal de donar compliment a 

l’esmenada Llei. 

 

 

És important que aquesta clàusula sigui entregada a tots dels agents participants en 
els diferents programes organitzats i coordinats pel Consell Esportiu del Baix 
Llobregat i estigui degudament complimentada i signada per duplicat per 
l’interessat o en el cas dels menors d’edat, pel pare/mare/tutor legal. 
 

Caldrà fer arribar una de les còpies al Consell Esportiu del Baix Llobregat mitjançant 

correu ordinari, fax o escanejada: 

 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Parc Torreblanca 
Ctra. Nacional 340 km. 1249 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 685 20 39 
Fax. 93 632 75 92 
Adreça electrònica ricardo@cebllob.cat 



 

 
 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 clàusula participants clubs-entitats-centres educatius 

 
 
A ................................................, a ..... de ...................... de 20... 
 
 
D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades 
a un fitxer sota la responsabilitat del (RAÓ SOCIAL RESPONSABLE DEL FITXER)........NOM DE 
L’ENTITAT.......................... amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud de participació en 
l’activitat corresponent. Tanmateix, li informem que les seves dades seran cedides al CONSELL ESPORTIU 
DEL BAIX LLOBREGAT amb la finalitat de poder organitzar i gestionar l’activitat, així com per poder 
tramitar l’assegurança necessària per poder-hi participar. 
 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l’adreça 
........ADREÇA ENTITAT...................................................................................................................., així com 
també davant del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT: PARC TORREBLANCA, CTRA. N340, KM.1249 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 BARCELONA. 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la 
finalitat de poder fer efectiva la seva participació a l’activitat sol·licitada, així com per cedir les seves 
dades al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT, a l’entitat asseguradora corresponent i a l’entitat 
............ NOM DE L’ENTITAT............................................................... 
 

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les 
seves imatges, obtingudes durant la participació en l’activitat, a la pàgina web, xarxa social FACEBOOK 
del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT o YOUTUBE per donar a conèixer o publicitar les activitats 
realitzades per aquesta entitat.  

                                                            
A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves 
dades de caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part del ......NOM DE 
L’ENTITAT............................................................................. i del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT. 
 
� Autoritzo a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a publicar la meva 
imatge en qualsevol dels mitjans electrònics esmentats. 
� No autoritzo a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a publicar la meva 
imatge en qualsevol dels mitjans electrònics esmentats. 
� Autoritza a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a enviar-li informació 
de les activitats organitzades per l’entitat a través de qualsevol mitjà electrònic. 
� No Autoritza a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a enviar-li 
informació de les activitats organitzades per l’entitat a través de qualsevol mitjà electrònic. 
 
Nom i Cognoms de l’interessat: 
DNI: 
 
Signatura de l’interessat 

 
 
 



 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 clàusula participants menors clubs-entitats-centres educatius 

 
 
A ................................................, a ..... de ...................... de 20... 
 
 
D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades 
a un fitxer sota la responsabilitat del (RAÓ SOCIAL RESPONSABLE DEL FITXER)......... NOM DE 
L’ENTITAT................................................................... amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud 
de participació en l’activitat corresponent. Tanmateix, li informem que les seves dades seran cedides al 
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT amb la finalitat de poder organitzar i gestionar l’activitat, així 
com per poder tramitar l’assegurança necessària per poder-hi participar. 
 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l’adreça 
............ ADREÇA ENTITAT........................................................................................................, així com 
també davant del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT: PARC TORREBLANCA, CTRA. N340, KM.1249 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 BARCELONA. 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la 
finalitat de poder fer efectiva la seva participació a l’activitat sol·licitada, així com per cedir les seves 
dades al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT, a l’entitat asseguradora corresponent i a l’entitat ...... 
NOM DE L’ENTITAT............................................................................ 
 

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les 
seves imatges, obtingudes durant la participació en l’activitat, a la pàgina web, xarxa social FACEBOOK 
del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT o YOUTUBE per donar a conèixer o publicitar les activitats 
realitzades per aquesta entitat.  

                                                            
A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves 
dades de caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part del ...... NOM DE 
L’ENTITAT............................................................................................. i del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT. 
 
� Autoritzo a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a publicar la meva 
imatge en qualsevol dels mitjans electrònics esmentats. 
� No autoritzo a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a publicar la meva 
imatge en qualsevol dels mitjans electrònics esmentats. 
� Autoritza a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a enviar-li informació 
de les activitats organitzades per l’entitat a través de qualsevol mitjà electrònic. 
� No Autoritza a (NOM DE L’ENTITAT) i al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a enviar-li 
informació de les activitats organitzades per l’entitat a través de qualsevol mitjà electrònic. 
 
Nom i Cognoms de l’interessat: 
DNI: 
 
Signatura de l’interessat 
 
Nom i Cognoms del pare, mare o tutor legal del menor: 
DNI: 
 
Signatura del pare, mare o tutor legal, 

 


