
 

 

 
 
 
                                                                         CLÀUSULA I AUTORITZACIONS PER A FEDERATS 
 

 
 
                     A   la ciutat de ……………………. a……… de  ……………………… del ..20…. 
 
                     NOM COMPLET FEDERAT:  
 
                     NOMBRE LLICÈNCIA: 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 

vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FEDERACIO CATALANA KICK-BOXING I 

MUAY THAI amb CIF G-62977269 i domicili social situat a GRAN DE SANT ANDREU 505 08030, BARCELONA, i que a 

continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells 

tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com 

les possibles cessions i les transferències internacionals que FEDERACIO CATALANA KICK-BOXING I MUAY THAI té 

previst fer: 

 

 Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està 
subjecta l'entitat 

 Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li 
una possible responsabilitat. 

 Base legítima: Complir una llei. 
 Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Organismes i/o administració pública 

amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A 
més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei. 

 
 Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals 
 Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de 

la LO. 7/2012. 
 Base legítima: Complir una llei. 
 Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i 

Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions 
tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és 
complir una llei. 
 

 

 Finalitat: Gestió i tramitació de les llicències dels federats 
 Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir la finalitat anteriorment esmentada, 

excepte obligació legal. 
 Base legítima: El consentiment de linteressat. 
 Cessions: Les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes amb competència en la 

matèria, Companyia asseguradora amb la finalitat de complir amb les obligacions legals establertes a la normativa 
aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és l'interès legítim. 
 

 
 Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial 
 Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat. 
 Base legítima: El consentiment de linteressat. 

 
 
 Finalitat: Incorporació a la federació, gestió i participació a les activitats pròpies de l'entitat 
 Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir la finalitat anteriorment esmentada. 
 Base legítima: Complir una llei. 

 Cessions: Les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes amb competència en la 
matèria, Companyia asseguradora amb la finalitat de permetre el registre dels federats i gestionar la pòlissa 
d'assegurances corresponent. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.



 

 

 
 
 

 Finalitat: Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies 
i/o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o 
promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web i/ o xarxes socials de lentitat. 

 Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat. 
 Base legítima: El consentiment de linteressat. 

 
Igualment i d'acord amb allò que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment 
per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra 
entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada. 
 

             SI AUTORITZO         el tractament de les imatges fotogràfiques i enregistraments per a difusió. 
 

             NO AUTORITZO        el tractament de les imatges fotogràfiques i enregistraments per a difusió. 
 

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu 
federacio@fckbmt.com. 

 
D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, 
rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter 
personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a ladreça postal 
indicada més amunt o al correu electrònic FEDERACIO@FCKBMT.COM. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per 
presentar la reclamació que consideri oportuna. 
 
Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerides, en conseqüència, s'entenen com a 
necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat. 
 
FEDERACIO CATALANA KICK-BOXING I MUAY THAI informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment 
explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment. 
 

                FEDERAT    (OBLIGATORI)                                                                               TUTORS, EN CAS DE MENORS 
                                                                                                                                                                 
                Nom i cognoms:                                                                                                 Nom i cognoms: 
 
                 DNI:                                                                                                                       DNI: 
   
                       
 
 
 
 
            
 
 
 
 
                  SIGNATURA                                                                                                    SIGNATURA 
    
 
 
 
 
 

 EL CLUB SERÀ CUSTODI DE L'ESCANEU DELS DNIS TANT DEL FEDERAT COM DELS 
SEUS TUTORS, PER PRESENTAR EN CAS DE QUALSEVOL SOL·LICITUD. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 


