
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ - 13a LLIGA DE CROS ESCOLAR
CURS 2022 - 2023

Nom i Cognoms: __________________________________________________Data de naixement: ____/____/_________

Escola: _________________________________________ Club: _____________________________________________
      
Població:______________________________________Correu electrònic: ______________________________________

Dret informació
En nom dels organitzadors de la Lliga de Cros Comarcal l’informem que les dades personals que ens facilita tenen la finalitat de prestar el servei sol·licitat i realitzar si cal la gestió, control 
i facturació. També ,  per  enviar-li publicitat relacionada amb els nostres serveis i per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per el 
Consell Esportiu.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en el Consell  estem tractant les seves dades personals ; per tant , té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes 
o sol·licitar la seva supressió quan aquestes ja no siguin necessàries per als finalitats que van ésser recollides .  

RESPONSABLE: Consell esportiu d’Osona. G08934754 C/Fura s/n Mas Osona 08500 VIC Tel: 938814742 Correu electrònic: estera@ceosona.com
FINALITAT: Gestionar serveis, enviar comunicacions i newsletters a interessats . Editar en mitjans de difusió les fotografies dels esdeveniments i  lliurament de premis, així com Facebook, 
Instagram, Tweeter.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat. 
BASE LEGAL: 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 ia la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals .Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic. Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge .
DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, només a empreses proveïdores de programari que ens permet la gestió ordinaria de les dades. 
DURADA: Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( "segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem 
per poder exercir els seus drets. 
DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret a la limitació de la finalitat, a l ' "oblit" i portabilidad.Para això pot vostè dirigir-se 
a la nostra adreça: estera@ceosona.com ; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable dels fitxers de la nostra empresa. 
INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent en de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que pot 
revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la Reglament UE del Parlament i el Consell 
679/2016 i LSSI 34/2002. 
En cas que cregui no han estat ateses les seves peticions, sempre podrà contactar amb l'autoritat de control de Protecció de Dades, Agència Espanyola de Protecció de dades 
www.aepd.es 

Així mateix sol.licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol.licitats i fidelitzar-lo.
 SI           NO 
Con a pare /mare /tutor legal del espertista , autoritzo de forma expressa i irrevocable a utilizar i editar en mitjans de difusió les fotografies dels esdeve-
niments i  lliurament de premis, així com Facebook, Instagram, Tweeter.
 SI           NO 

 Nom i Cognoms Pare/Mare/Tutor legal      
 DNI:         
             Signatura


