Política de privacitat
El CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS en compliment del deure d'informar
establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (d'ara endavant RGPD) i altra normativa concordant sobre la matèria indica:

Qui és el responsable del tractament de les dades?
El present document constitueix la política de privacitat que s' aplica a totes les
dades de caràcter personal que el CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS tracta sobre
vostè. A continuació us informem sobre les dades identificatives del responsable del
tractament:
Responsable: CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS (CTP)
CIF: G65931545
Adreça postal: Avinguda Francesc Macià SN (Poliesportiu), 08150, Parets del Vallès
Correu electrònic: clubtriatlo.paretsdelvalles@gmail.com

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?
•

•

•

Gestió de la inscripció de participants a esdeveniments, amb les següents finalitats:
o Gestionar la inscripció per a la participació a l’esdeveniment corresponent.
o Tramitar el pagament corresponent per a fer la inscripció (si s’escau).
o Gestionar qualsevol incidència o reclamació relacionada amb o entre els
representants legals dels menors i els Responsables del Tractament.
o Publicar els llistats d’inscrits i classificacions dels participants en les
instal·lacions on es dugui a terme el campionat, així com a internet i les
pàgines webs corporatives de l’entitat.
o Captar, reproduir, utilitzar, publicar i difondre fotografies i vídeos dels menors
amb finalitats informatives i de difusió d’activitats, i de l’esdeveniment a
través d’internet, les pàgines webs corporatives i xarxes socials de l’entitat.
o Les dades personals que ens envies mitjançant el formulari de contacte es
tractaran únicament per atendre la teva consulta. La informació recollida es
limita a dades identificatives i de contacte, així com dades relacionades amb
la naturalesa de la petició que ens dirigeixis.
Accions de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions comercials, amb la
finalitat d’enviar als usuaris comunicacions comercials per vies electròniques (SMS,
email, Whatsapp, etc.) amb finalitats publicitàries i promocionals sobre productes,
serveis, informació, novetats, promocions i esdeveniments del CLUB TRIATLÓ
PARETS DEL VALLÈS.
Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat, amb la
confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades a
l’oposar-se a l’enviament de comunicacions o sol·licitar la cancel·lació de les seves
dades personals.
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Per quant temps conservarem les seves dades?
Emmagatzemem les dades durant els terminis legalment exigibles per a la
prescripció
de
la
reclamació
d’accions.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
•
•
•
•

•

L’execució del contracte d’inscripció o subscripció.
L’interès legítim de l’entitat respecte al tractament de captació i difusió d’imatges de
les imatges dels participants de l’esdeveniment amb caràcter informatiu.
El consentiment de l’usuari per a l’enviament de comunicacions comercials amb fins
publicitaris i promocionals.
El compliment de l’obligació legal de mantenir la confirmació d’aquells usuaris que
hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió segons
l’estipulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46 / CE.
L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se
sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució
del
contracte
de
serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal i/o previ requeriment legal,
judicial o administratiu, com per exemple, de les forces i cossos de seguretat de l’estat,
dels Jutjats i Tribunals o de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Tampoc es
preveuen transferències internacionals fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Quins són els seus drets sobre les dades facilitades?
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si el CLUB TRIATLÓ
PARETS DEL VALLÈS està tractant o no dades personals que els concerneixen, així
com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament i portabilitat respecte als tractaments de les seves dades que realitzem, enviant
la seva petició a CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS a l’adreça postal o correu
electrònic esmentats anteriorment.
Per últim, vostè accepta l’enviament de comunicacions comercials per vies electròniques
(SMS, email, Whatsapp, etc.) sobre productes, serveis, informació, novetats, promocions
i esdeveniments pel CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS.
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Drets d'imatge
A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres
cal tenir en compte el següent:
•
•
•

Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la
data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça
electrònica de contacte.
En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per
exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja
eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Finalment, vostè accepta l’ús de la imatge amb fins informatius i de difusió
d’activitats i esdeveniments a través d’internet, les pàgines webs corporatives i xarxes
socials
per
part
de
CLUB
TRIATLÓ
PARETS
DEL
VALLÈS.

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
presencialment, C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008, Barcelona o bé a davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domiciliada en carrer Jorge Juan, núm. 6,
28001,
Madrid
(Madrid).

Quines son les mesures de seguretat?
Les mesures de seguretat adoptades pel CLUB TRIATLÓ PARETS DEL
VALLÈS son les requerides de conformitat amb allò que estableix l'article 32 del RGPD
tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, la naturalesa, l'abast, el
context i les finalitats del tractament així com els riscos de probabilitat i gravetat variables
per
als
drets
i
llibertats
de
les
persones
físiques.

Xarxes socials
Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram d' accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'
usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris
podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris
d' aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la nostra
web i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat
a aplicar a aquests continguts són les fixades per cada plataforma. "CLUB TRIATLÓ
PARETS DEL VALLÈS" no és titular de les xarxes socials.
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Què implica la utilització de la pàgina web i dels serveis inclosos?
Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament
atorgada a tal efecte per part del CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS, els usuaris
s'abstindran d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos,
gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general
qualsevol classe de material accessible a través de la pàgina web o dels serveis inclosos,
per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que
s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet. La reproducció, modificació, còpia, ús,
distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la
informació continguda en el lloc web de CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS
(inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es
realitzin sense autorització del CLUB TRIATLÓ PARETS DEL VALLÈS constitueix
una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
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