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Informació Sobre el Tractament de les Dades
Responsable del tractament: Unió Atlètica Barberà

El/la Sr./Sra. ________________________________________________amb DNI _______________ 
en qualitat de soci o bé com a pare/mare/representant legal del soci o sòcia menor d'edat 
________________________________________________.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i garantia de drets digitals LOPD-GDD, d’acord amb el Reglament EU 2016/679, l'informem 
que les seves dades seran tractades per la Unió Atlètica Barberà, amb CIF G60397833 i domicili social 
a Passeig del Dr. Moragas, 268-270, (08210) Barberà del Vallès.

en 

Unió Atlètica Barberà (U.A. Barberà) 
Passeig del Dr. Moragas, 268 
08210 Barberà del Vallès
Tel.: 930135988 / 655886650
e-mail: secretaria@uabarbera.com
https://uabarbera.com

Responsable: Unió Atlètica Barberà.

Finalitat: Formalitzar la inscripció en l’activitat sol·licitada. Tractar les dades durant el desenvolupament de 
l’activitat sol·licitada, inclosos les dades de salut. Remissió de comunicacions electròniques (correu 
electrònic, SMS, MMS) o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal, dels serveis, 
activitats, promocions, ofertes i noticies de la Unió Atlètica Barberà. Se l'informa que les dades personals 
i/o imatge fotogràfica facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer on la titularitat pertany a la 
Unió Atlètica Barberà. Aquestes dades seran tractades amb seguretat i amb la finalitat de complir amb 
la prestació de serveis propis del club d’atletisme, les gestions mantingudes amb vostè com a soci/a de 
la Unió Atlètica Barberà i les relacionades amb competicions esportives.

Legitimació: RGPD: 6.1.b) La legitimació d’aquest tractament és la execució d’un contracte, en concret el de 
prestació de serveis.

Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment establerts.

Transferència Internacional: En alguns canals de comunicació la Unió Atlètica Barberà tilitza els serveis 
de Google, Whatsapp, Facebook i Instagram.

Drets: Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, si s'escau, 
oposició. Per exercitar els drets haureu de presentar un escrit a l’adreça Passeig del Dr. Moragas 268, 08210 
Barberà del Vallés (oficines del club), o sol·licitar formulari per correu electrònic a 
unioatleticabarbera@gmail.com. S’haurà d'especificar quin dret es sol·licita que sigui satisfet, presentant/
adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el 
dret a la protecció de dades personals, es podrà interposar reclamació davant l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades (www.aepd.es).

L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que 
consideri oportuna. 

A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza explícitament el tractament de les seves 
dades de caràcter personal, per la finalitat especificada, per part de la Unió Atlètica Barberà.

A _________________________________, ____________.

Signatura, 
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