
INSCRIPCIÓ SECCIONS 
  

□ATLETISME □TRIATLÓ □ESQUAIX □ MÀSTER NATACIÓ □ KARATE 
 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms:    

Núm. Soci:  DNI:    

Adreça:  CP:    

Població:  Correu electrònic:    

Data de naixement: / /  Telèfon mòbil:    
 

Nº de xip (si es té en propietat):    

 
 

 

 

 

 

 

L'emplenament d'aquesta fitxa és obligatori per a tots els membres de la Secció i ha d'incloure almenys les dades 
sobre noms, cognoms, número de soci i correu electrònic o telèfon. 

CONFIDENCIALITAT i PROTECCIÓ de DADES de CARÀCTER PERSONAL De conformitat amb l'establert en la 
normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que el responsable del tractament de les 
seves dades es el CLUB ESPORTIU MEDITERRANI amb CIF núm. G08480378 La finalitat del tractament és la gestió 
de la seva condició de soci, les activitats en les que participa, i l'accés a les nostres instal·lacions. També seran 
utilitzades per informar-lo de totes aquelles noticies i activitats que puguin ser del seu interès en la seva condició de 
soci del club. En el cas de d'aquells socis i sòcies que participen en les Escoles d'Aigua, també es faran servir per 

gestionar la llicencia federativa. El tractament està legitimat pel fet de ser necessari per a l'execució d'un contracte 
en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals. Les dades es 
conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat recollides i per determinar 
les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Les dades 
econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que disposa la "Lei 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributària". Les seves dades no seran cedides a tercers i només seran comunicades a empreses 
que, com a encarregats de tractament, proporcionen serveis per a l'activitat ordinària del club, entitats bancàries per 
tramitar el cobrament de les quotes i a aquelles entitats i organismes que legalment o requereixin, tal com l'Agència 
Tributària en compliment de l'article 16 de la "Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo". En qualsevol moment podrà fer la sol·licitud per exercir 
els seu drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com a l'oposició o limitació del seu tractament. 
Per fer la sol·licitud es pot dirigir al CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, acreditant la seva identitat, per correu electrònic 

a privacitat@mediterrani1931.com, o per correu postal al C/ Begur 44-52, 08028 Barcelona. El CLUB ESPORTIU 
MEDITERRANI també li recorda que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent. 
OBLIGACIÓ DE CONFIDENCIALITAT Els socis i sòcies que en el marc de la seva col·laboració en les activitats del 
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI tinguin accés a informació del club i a dades personals de jugadors i participants a les 
activitats, estan obligats a mantenir el secret i garantir la confidencialitat i seguretat respecte a la informació a la que 
puguin tenir accés. No podran fer ús de la informació confidencial a la que tingui accés per a finalitats diferents a les 
determinades pel CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, quedant expressament prohibida la comunicació o transferència 
d'informació confidencial sense el consentiment degut, excepte en aquells casos en els quals sigui necessari per 
donar el degut compliment a les seves obligacions o per haver-se-li requerit per mandat legal o de l'autoritat 
competent. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà en vigor fins i tot després de l'extinció de la relació com a 
soci/a del CLUB ESPORTIU MEDITERRANI. CLÀUSULA DRET D'IMATGE D'acord amb la Llei orgànica 1/1982 sobre el 

dret d'honor, intimitat, personal i familiar, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, el CLUB ESPORTIU MEDITERRANI li sol·licita el seu consentiment per utilitzar la seva imatge que pugui 
aparèixer en continguts audiovisuals que enregistrats durant les diferents activitats organitzades o en les que 
participa el nostre club. Aquestes imatges seran utilitzades amb la finalitat de promocionar les activitats del club i 
podran ser difoses pels canals de comunicació de l'empresa, tant en paper com electrònics (web i xarxes socials). El 
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es compromet en tot moment a fer un ús i tractament de les imatges de manera 
adequada i respectuosa. El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI ,com a responsable del tractament, arxivarà les imatges 
esmentades en el seu fons documental i només s'utilitzaran amb les finalitats esmentades. Les imatges es 
conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la que han estar recollides o fins que l'interessat 
demani el cessament de l'activitat, tot i que, en aquest cas la cancel·lació no serà efectiva per a aquelles publicacions 
fetes abans de la data en que hagi fet la sol·licitud. Les imatges no seran cedides a tercers. Amb el seu consentiment 
per a aquest enregistrament i tractament, està cedint lliurement i voluntàriament a El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI 



els drets a la seva imatge amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos en dret, i renunciant 
expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per l'ús de les imatges de 
conformitat amb aquesta autorització. El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI podrà publicar sense necessitat de 
consentiment aquelles imatges en les que apareguin els participants sense que siguin clarament identificables. 

 

 

AUTORITZO el tractament de la meva imatge per a les finalitats esmentades anteriorment“. 

 

 

AUTORITZACIONS ADDICIONALS 

Autoritzo a tots els membres de la secció a tenir accés al meu correu electrònic, al meu mòbil i a incloure’m al grup 
de whatsapp de la secció, i a d’altres sistemes de comunicació que puguin sorgir, per tal de facilitar la comunicació 
interna de la Secció sobre activitats i esdeveniments relacionats amb la Secció del Club Esportiu Mediterrani: 

Sí No 

Cedeixo als representants de la Secció del Club Esportiu Mediterrani el dret a utilitzar la meva imatge en els àlbums 
fotogràfics virtuals, espais webs o altres espais en línia associats al Club Esportiu Mediterrani. 

Sí No 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIC INFORMAT QUE LA RENOVACIÓ és en automàtic a no ser que es gestioni la baixa dins el plaç normatiu 
sempre abans del dia 20 del mes en curs i pel mes següent. El curs es realitza de l’1 de setembre al 31 de juliol 

 

 

 

 

Barcelona, a de/d’ de 20  SIGNATURA 

 


