
 

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRÀCIA 

 
CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES del SOCI, FAMILIARS i  MENORS 

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, S’INFORMA 

- Que les seves dades i les del seu fill/a seran tractades per la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRÀCIA, 

amb CIF G-58199795 i domicili a C/ Encarnació, 131-133 Baixos  (08025) Barcelona. 

- Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al c-e:  secretaria@uecgracia.cat. 

- Que tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de participar en les activitats esportives i de lleure de la 

nostra entitat i realitzar les tasques administratives que siguin necessàries. 

- Que per a la pràctica de les activitats de lleure és imprescindible disposar de l’historial mèdic de l’usuari. 

- Que les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com associat i/o usuari de l’entitat i 

durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i prescripció de les responsabilitats. 

- Que les seves dades personals i/o les del seu fill/a seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, 

administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, 

amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 

- Que les dades de l’historial clínic de l’usuari seran facilitades als professionals col·laboradors i/o vocals i monitors 

voluntaris col·laboradors del centre. 

- Que en el cas que se sol·liciti la tramitació de la seva llicència federativa o la del seu fill/a, les dades seran cedides a la 

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder tramitar la corresponent 

llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, 

tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi 

inscriure’s, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. 

- Que les dades seran cedides a UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA per la 

confecció dels carnets de socis i, enviament de revistes i butlletins als socis.  

- Que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i 

actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se 

suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

- Que mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han estat modificades i 

que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. 

- Que d’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà 

exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a 

l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic secretaria@uecgracia.cat. En aquest sentit, en 

tot moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula. 

- Que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. 
 

Així mateix sol·licitem la seva autorització per enviar-los comunicacions sobre les nostres activitats. 

 Autoritzo rebre informació per a qualsevol mitjà electrònic o equivalent. 

 No autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret 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 seva participació en les activitats esportives 

corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de la nostra entitat, 

sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment 

exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. 

 Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà. 

 No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà. 

Finalment, l’informem que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les 
seves dades i/o les del seu fill/a, esmentades anteriorment.   
 
A Barcelona,  a ____ de __________________de 20_ 
 
 
Nom i Cognoms:       Nom i Cognoms del fill/a: 
 
 
DNI:         Nom i Cognoms del pare/mare: 
 
 
Signatura       Signatura 
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