
 
 

 
 

DRETS D´IMATGE CASAL DE BÀSQUET MOLINS DE REI 2018 
 

Nom del nen/nena : 

Edat :  

Nom dels pares o tutors : 

DNI dels pares o tutors : 

 
 
Protecció de dades:  
 
El Club Bàsquetbol Molins de Rei li informa de que les dades personals que ens proporciona 
estan protegides d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. El 
responsable del tractament és el Club Basquetbol Molins de Rei 2015, amb NIF G66507922 i 
tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre els serveis esportius organitzats per 
aquesta entitat. Les dades proporcionades es mantindran mentre siguin necessàries per la 
finalitats per a la que han estat recollides o fins que ens sol·liciti la seva cancel·lació. Les dades 
no seran cedides a tercers excepte en aquells casos en que hi hagi una obligació legal. En 
qualsevol moment podrà exercir el ser drets a l’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
dirigint-se al CB. Molins de Rei, mitjançant un correu electrònic a: info@cbmolinsderei.cat. 
 
Amb la signatura d’aquest document està donant un consentiment explícit al tractament de les 
seves dades d’acord amb els termes aquí establerts. 
 
Drets d'imatge  
 
El CB Molins de Rei disposa d’una pàgina web: www.cbmolinsderei.cat, on informa i fa difusió 
de les seves activitats esportives. En aquesta pàgina web, ja sigui directament o mitjançant 
altres llocs enllaçats tals com Flickr, es poden publicar imatges en les quals apareguin, 
individualment o en grup, participants d’aquesta activitat.  
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 a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, el CB Molins de Rei posa en coneixement dels pares, 
mares o tutors legals dels nens/es que participen en l'activitat, que pot utilitzar les imatges 
d'aquesta activitat amb la finalitat indicada anteriorment. En cap cas, utilitzarà aquestes imatges 
amb finalitats econòmiques o que no respectin els drets dels nens i nenes reconeguts a la 
legislació vigent. 
 

Com a pare/mare/tutor del/o jugador/a a dalt esmentat,  amb la signatura d’aquest document 
autoritzo que la imatge del/la jugador/a inscrit al Casal d’Estiu de Bàsquet 2018 pugui aparèixer 
en fotografies corresponents a activitats organitzades pel CB Molins de Rei publicades a les 
pàgines web de l’entitat, a filmacions destinades a difusió pública i a fotografies per a revistes 
i/o publicacions d’àmbit esportiu. En cas contrari, ho notificaré per escrit al Club.  
 
Molins de Rei, ______ de _________________________ de 2018 

 

Signatura del pare, mare, tutor, o jugador 

 

mailto:info@cbmolinsderei.cat

