
INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ 

DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

En compliment del que estableixen el Reglament europeu (UE) 2016/679 (RGPD), de 27 d’abril, 

i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets 

digitals (LOPDGDD), de 5 de desembre, us informam, de manera expressa, precisa i inequívoca, 

que les dades que heu facilitat, així com les que es generin durant la vostra relació amb la 

nostra entitat, seran objecte de tractament en els registres d’activitat que són responsabilitat 

de la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, amb CIF G07219439, i domicili al c. de 

l’Uruguai, s/n, 07010, Palma (Illes Balears). 

Fins del tractament 

Per interès legítim del responsable: mantenir una relació empresa-participant. Per 

consentiment de l’interessat: l’enviament de comunicacions de productes o serveis. 

Criteris de conservació de les dades 

Es conservaran només durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament i, en 

no ser necessari per a aquest fi, respectant el temps de conservació legal, se suprimiran amb 

mesures de seguretat adequades per a garantir-ne la pseudonimització o la destrucció total. 

Comunicació de les dades 

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. 

 SÍ    NO        Com a participant consent de manera expressa i inequívoca, a través de la 

marcació d’aquesta casella i la signatura del present document, que es tractin les possibles 

dades especialment protegides necessàries per al manteniment i el compliment de la relació 

empresa-participant i la prestació de serveis que se’n deriva. 

SÍ    NO          Com a participant consent de manera expressa i inequívoca, a través de la 

marcació d’aquesta casella i la signatura del present document, que se cedeixin, si s’escau, a la 

mútua o l’entitat asseguradora a través de la qual es presten els serveis, les meves dades 

identificatives i relatives als serveis prestats en la meva condició de client d’aquestes. 

SÍ             NO             Com a participant, consent de manera expressa i inequívoca, a través de la 

marcació d’aquesta casella i la signatura del present document, a ser fotografiat/ada o 

filmat/ada abans, durant i després del servei; les fotografies o les filmacions s’inclouran també 

en el meu expedient de dades de tractament. 

La negativa al tractament o a la cessió de les vostres dades suposaria la impossibilitat del 

manteniment i el compliment de la relació empresa-participant, ja que aquests són necessaris 

per a la prestació de serveis que se’n deriva. 

Amb la finalitat de complir el que estableixen el Reglament europeu (UE) 2016/679 (RGPD), de 

27 d’abril, i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels 

drets digitals (LOPDGDD), de 5 de desembre, el client es compromet a comunicar a la 



Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques els canvis que es produeixin en les seves dades, de 

manera que responguin amb veracitat a la seva situació en tot moment. 

Drets que assisteixen l’interessat: 

- Retirar-ne el consentiment en qualsevol moment. 

- Accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i limitació o oposició al 

seu tractament. 

- Presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que 

el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 

 

Contacte per a exercir els drets: c. de l’Uruguai, s/n, 07010, Palma (Illes Balears), 

secretaria@fbdas.com 

 

 SÍ          NO            Com a participant, accept, expressament, a través de la marcació d’aquesta 

casella, rebre comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb l’entitat a través del 

telèfon, tant per sms com per WhatsApp, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o 

mitjans de comunicació equivalents i xarxes socials. 

 

 SÍ          NO        Com a participant autoritz expressament, a través de la marcació d’aquesta 

casella, ser inclòs/osa en grups de WhatsApp entre personal i col·laboradors del centre i 

possibles altres clients. Això implica que, si utilitz imatge de perfil, aquesta és visible per a 

altres persones del mateix grup, així com la comunicació directa. 

 

Nom i llinatges:……………………………………………………………………………………………………….…. 

DNI:……………………….……. 

Nom i llinatges (representant legal del menor):………………………………………………………… 

DNI:…………………….……… 

Adreça electrònica:………………………………………………………………………. Tel. :………………………………. 

 

 

Data:……………………………………………… Firma:………………………………………… 


