
               

 

AUTORITZACIONS CAMPUS DE BÀSQUET CBLG 2022 
 

  

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms del pare/mare i/o tutor DNI, NIE/Passaport 

            

Nom i cognoms del participant DNI, NIE/Passaport 

            

            

            

 

AUTORITZACIONS AL CLUB BÀSQUET LA GARRIGA 

Si    No   Autoritzo al/s meu/s fill/s a assistir i realitzar totes les activitats programades pel Campus de Bàsquet CBLG 2022. 

Si    No   Autoritzo al/s meu/s fill/s a marxar sol/s cap a casa un cop finalitzades les activitats diàries del Campus, sota la 
meva responsabilitat. 

Si    No   CLUB BASQUET LA GARRIGA (CBLG) es reserva el dret a utilitzar les fotos i altres materials fotogràfics, filmacions o 
de qualsevol altre tipus dels participants en el Campus de bàsquet, obtingudes per la participació dels menors en 
les activitats del Campus. Els pares o tutors autoritzen que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser 
utilitzades per actes de promoció i/o informació relatius al Campus de bàsquet, renunciant a reclamar cap 
contraprestació per aquestes fotografies o filmacions. 

Si    No   Malgrat que l’organització del Campus de bàsquet del CBLG  pren les màximes precaucions per el seu bon 
funcionament i seguretat, tant el bàsquet com la resta d’esports i activitats que s’hi practiquen, són activitats que 
comporten un cert risc pel que els pares o tutors eximeixen al CBLG de qualsevol responsabilitat derivada de la 
pràctica d’aquests esports i/o activitats, més enllà de les estipulades a l’assegurança d’accident i de 
responsabilitat civil que disposa el CBLG. 

Si    No   En el cas que durant el desenvolupament del Campus de bàsquet el participant precisés qualsevol mena de 
tractament mèdic,o fins i tot quirúrgic, sense que haguessin pogut ser localitzats els pares o tutors legals i/o en 
cas d’extrema urgència, els pares o tutors legals autoritzen al CBLG perquè, sota l’adequada direcció mèdica, 
adopti les mesures necessàries per la salut del participant. 

 

TRACTAMENT DE DADES 

Responsable Club Bàsquet La Garriga (CBLG) amb NIF G60682457 

Finalitat Formalització de les inscripcions al campus organitzat pel CBLG, seguiment del campus i participació en les 
activitats que s’hi organitzin, promoció d’activitats del CBLG relacionades amb el basquetbol i enviament 
d’informació relacionada amb els diferents esdeveniments i actes promocionats pel CBLG 

Legitimació Consentiment de l’interessat 

Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 

Termini Mentre es mantingui la participació en l’activitat i mentre subsisteixin les obligacions legals i fiscals 

Drets Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes 
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat per correu postal al Club de Bàsquet La Garriga, 
C/Frederic Mompou, 13, 08530 La Garriga o per correu electrònic: club.basquet.la.garriga@gmail.com  

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a: https://cblagarriga.cat/privacy-policy/  

 

Data i signatura:       

mailto:club.basquet.la.garriga@gmail.com
https://cblagarriga.cat/privacy-policy/

