
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, l’informem que el responsable del 

tractament de les dades és el Club Natació Sant Andreu, amb CIF G-08494320 i domicili de 

contacte del Responsable i del Delegat de Protecció de Dades a Barcelona (08030) Rambla 

Fabra i Puig núm. 47, telèfon 93.345.67.89 i correu electrònic 

protecciodedades@cnsantandreu.com. 

 

El Club de Natació Sant Andreu com a responsable del tractament informa a l’interessat/da o 

el seu representant legal, que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de 

gestionar la seva sol·licitud d’inscripció al curset, gestionar el servei, les tasques 

administratives i l’enviament d’informació relacionada amb els aspectes relatius a les normes 

d’ús de la instal·lació i notificacions de canvis en el curset. 

 

Les dades personals proporcionades es conservaran fins la finalització de l’activitat i es 

mantindran bloquejades indefinidament per motius històrics. La base legal per al tractament 

de les seves dades personals és la prestació del servei i el propi consentiment de l’interessat. 

 

L'informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ, a 

excepció d'aquelles cessions que siguin necessàries per complir amb obligacions legals o de 

prestació del servei. Així mateix consent el tractament de determinades dades especialment 

protegides (dades relatives a la salut) quan hagin estat comunicades voluntàriament per vostè 

i siguin necessàries per al compliment d'obligacions derivades de la relació que ens vincula. 

 

El Club Natació Sant Andreu informa a l’interessat/da que té instal·lat un sistema de vigilància 

mitjançant càmeres (CCTV) a l’interior i exterior de les seves instal·lacions per garantir la 

seguretat dels treballadors, socis, abonats i totes aquelles persones que concorrin a l’interior 

de les seves instal·lacions. La informació obtinguda i emmagatzemada mitjançant el sistema de 

gravació s’utilitzarà per finalitats de prevenció, seguretat i protecció de persones i bens que es 

trobin a les instal·lacions. El Club Natació Sant Andreu garanteix que les imatges captades i 

emmagatzemades són privades i només poden accedir el personal autoritzat. 

 

L’interessat/da pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit al Club Natació Sant Andreu, 

Rambla Fabra i Puig, núm. 47, 08030 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça 

protecciodedades@cnsantandreu.com indicant en ambdós casos la referència “Protecció de 

Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document 

identificatiu. Si considera que els seus drets no s'han atès adequadament, té dret a presentar 

una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

[_] He llegit i accepto la política de privacitat. 

______________ 

 

Autoritzo a la captació, reproducció i difusió de la imatge / veu pròpia o del meu fill/ meva filla 

per finalitats informatives, de difusió, promocionals o publicitàries per qualsevol mitja o canal 

de comunicació actual o de futur del Club Natació Sant Andreu o de tercers, sense cap limitació 

geogràfica i de forma gratuïta, pel que em comprometo a no reclamar cap compensació, 

pagament, cànon i/o indemnització en el futur. 

 

[_] Si autoritzo                                        [_] No autoritzo 

mailto:protecciodedades@cnsantandreu.com

