
TRACTAMENT de DADES i DRETS D’IMATGE

BARCELONA - 24  i 25 DE SETEMBRE

EQUIP: CATEGORIA:     CLUB: 

Els pares/mares/tutors legals autoritzen a què les dades d’aquests jugadors/es siguin tractades en un fitxer titularitat de 
la FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ amb la finalitat de formalitzar la seva inscripció al III Torneig Torna el
Bàsquet Català i també per a enviament d’informació relacionada amb l’esmentada activitat, quedant tots els 
afectats sotmesos a la normativa esportiva i fundacional d’aplicació que figura publicada a la web  https://
fundacio.basquetcatala.cat/ 

La FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública, tals com la 
seva pàgina web o enllaços a internet de galeries de fotos, les imatges de les activitats que realitzin els nois/es, amb la 
finalitat de promocionar les activitats de la Fundació i el basquetbol en general, sense que aquestes accions impliquin un dret de 
remuneració a favor de l’afectat.

Pot exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI a 
la FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ, amb domicili a Rambla Guipúscoa 27. 2n pis. 08018 Barcelona o bé enviant un correu  
amb tota la documentació adjunta a l’adreça fundacio@basquetcatala.cat.

Per a què així consti,



EQUIP:   CLUB: 

MARE-PARE-TUTOR/A DNI JUGADOR/A DNI SIGNATURA

___________, a _____ de _________ del 2022

TRACTAMENT de DADES i DRETS D’IMATGE
BARCELONA - 24 i 25 DE SETEMBRE

CATEGORIA: 
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