FORMULARI SOL.LICITUD ACREDITACIÓ
FILMACIÓ VIDEO I FOTOGRAFIA
El Club:

Sol·licita:
Acreditació per a dur a terme filmació de vídeo i fotografia durant la competició:

(Nom de la competició o campionat)

(Data/es)

(Lloc)

Nom complert i DNI de les persones per les que es sol·licita acreditació:
1.
(Nom i cognoms)

(DNI)

2.
(Nom i cognoms)

(DNI)
Segell del club

NOTA:
L’acreditació de la segona persona només es lliurarà quan les circumstàncies de la
competició i instal·lació ho permetin.
Les acreditacions les retirarà el delegat de cada club a secretaria de competició fins 30
minuts abans de l’inici de la competició i seran retornades fins 15 minuts després de la
finalització de les mateixes.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Federació Catalana de Natació.
Finalitat: Gestionar la sol·licitud d’acreditació que se sol·licita. Tractament de la imatge de les persones acreditades.
Legitimació: Consentiment de l’interessat/da.
Destinataris: Les vostres dades no seran cedides a tercers a excepció de les situacions descrites a la informació addicional.
Drets: Accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament.
Informació addicional: Heu de consultar-la, complimentar-la i signar-la al dors d’aquest escrit.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El responsable del tractament de les seves dades és la Federació Catalana de Natació, ubicada al Carrer Diputació, 237, baixos 08007 Barcelona- Tel. 934881854 -federacio@natacio.cat.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades seran tractades amb alguna o varies de les següents finalitats:
• Gestionar la sol·licitud d’acreditació que se sol·licita per dur a terme filmació de vídeo i fotografia durant la competició o
campionat.
• Gestionar l’enviament d’informació si ens ho sol·licita, fins i tot per mitjans electrònics.
• Tractar la seva imatge personal mitjançant fotografies i/o filmacions de les competicions i esdeveniments organitzats per la
federació, amb finalitats informatives i/o per arxiu històric de l’entitat.
BASE DE LEGITIMACIÓ
La base legal pel tractament de les seves dades és al consentiment. Tant per facilitar-li informació com per tractar la seva imatge
personal, la base de legitimació serà sempre el seu consentiment exprés marcant la casella corresponent. Sinó ens atorga el
consentiment, no podrem satisfer les seves pretensions de rebre informació, si s’escau, ni tampoc podrem facilitar-li fotografies de
les competicions i/o esdeveniments.
DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Les seves dades no seran cedides a tercers a excepció de les següent situacions:
• Si ha demanat informació, les seves dades no seran cedides a tercers a excepció d’aquells proveïdors necessaris per fer-li
arribar la informació (Correus, gestors d’e-mails...)
• Si ha donat consentiment al tractament de la seva imatge personal, aquesta podrà ser publicada a les webs de la Federació, a
xarxes socials, fulletons, cartells, memòries, revistes butlletins, etc. i es podrà facilitar a mitjans de comunicació generals i a
altres entitats esportives, sense finalitats comercials, arreu del món.
EXERCICI DE DRETS
Pot revocar qualsevol consentiment als tractaments en qualsevol moment i/o oposar-se al tractament, així com exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament. També té dret a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades i, especialment, a no formar part de l’elaboració de perfils. Per exercir qualsevol d’aquests drets, tan sols ha
d'enviar la seva petició signada, adjuntant còpia d'un document oficial que acrediti la seva identitat (DNI, passaport o carnet de
conduir), a la Federació Catalana de Natació, carrer Diputació, 237, baixos -08007 Barcelona- Tel.: 934881854 federacio@natacio.cat. Addicionalment, sempre té dret a reclamar davant una autoritat de control.
CONSENTIMENT EXPRÈS PER A L’ÚS DE LA SEVA IMATGE PERSONAL I PER A l’ENVAMENT D’INFORMACIÓ
D'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, cal que ens indiqui si consent expressament o no en l'ús de la seva imatge personal, que pugui haver estat captada
mitjançant fotografies i/o vídeos per part de la federació -sense limitacions temporals o geogràfiques i de forma gratuïtaexclusivament per a finalitats informatives o per a l’arxiu històric de la Federació Catalana de Natació. Aquestes imatges i/o so
(veu) no seran mai cedides a terceres empreses, ni a altres entitats alienes al món de l’esport, tot i que podran ser publicades a
fulletons, memòries, xarxes socials, a la web de la federació o d’altres entitats relacionades amb l’esport, mitjans de comunicació
general, etc.
Podrà revocar aquesta autorització en qualsevol moment seguint les instruccions de l’apartat anterior.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Totes les dades sol·licitades seran conservades indefinidament, sempre que vostè no ens revoqui els consentiments atorgats o faci
exercici del seu dret de supressió. Les seves dades, sinó fa exercici de cap dret, passaran a formar part de l’arxiu històric de la
federació.

[ ] He estat informat i consento expressament en el possible ús de la meva imatge i/o veu amb finalitats informatives i/o
per a l’arxiu històric de la Federació Catalana de Natació.
[ ] He estat informat i consento expressament en rebre informació de la Federació jo sol·liciti, fins i tot per mitjans
electrònics.
Nom complert del titular: __________________________________________________________________________________
D.N.I.: ____________________ Data:____/_____/_____ Signatura:

Nom complert del representant legal (si el titular és menor d’edat):_________________________________________________
D.N.I.: ____________________ Data:____/_____/_____ Signatura:

