
 

 
 
 

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL-. En compliment de l’establert al Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

l’informem que les dades facilitades seran tractades sota la responsabilitat del CLUB TENNIS 

REUS MONTEROLS, amb CIF G43071596, situat a la Ctra. Cambrils, km. 1 43206 REUS 

(Tarragona) telèfon 977.751.560 i e-mail de contacte (info@tennismonterols.cat), amb la finalitat 

de poder gestionar de forma adient la relació com a Soci/a i/o Usuari/a de les nostres 

instal·lacions esportives i els tràmits administratius que es derivin. Les seves dades seran 

conservades mentre es mantingui la present relació i el temps necessari per a donar compliment 

a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament 

de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment manifestat amb la signatura d’aquest 

document i en la execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts, i no seran 

comunicades a tercers. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat 

i oposició de forma escrita al domicili social abans esmentat o via e-mail a 

(info@tennismonterols.cat), adjuntant fotocòpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir 

més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agencia Espanyola de Protecció de 

Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú. 

 

Igualment, en atenció al que preveu el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la 

Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, l’informem de la 

possible captació i tractament de la imatge del seu fill/a o tutelat/da en relació a les activitats en 

les que pugui participar organitzades al nostre Club, per a la seva inclusió en revistes, 

presentacions i/o vídeos corporatius, tríptics informatius on es fa difusió de les activitats 

organitzades, a la pàgina web www.tennismonterols.cat, xarxes socials gestionades per la nostra 

Entitat (del tipus Facebook, Instagram, etc.)  i/o en qualsevol altre acció divulgativa que puguem 

iniciar, sempre i quan així ho autoritzi a la casella habilitada a la part inferior, consentiment que 

podrà revocar en qualsevol moment.  
 

AUTORITZO al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS a la captació i tractament de 

la imatge del meu fill/a o tutelat/da 

SI    NO  

      

Signatura: 


