
 
 

AUTORITZACIÓ PER DESPLAÇAMENTS 
 
Jo....................................................................................... amb document (DNI/NIE) amb 
número ............................. autoritzo al/la meu/a fill/a .............................................. amb 
document (DNI/NIE) amb número ........................................ a anar, en el cas que sigui 
necessari, sense el meu acompanyament a tots els desplaçaments que els diferents equips del 
Club Esportiu Banyoles amb els quals participi, pugui realitzar fora de les instal·lacions 
habituals del Club. Aquesta autorització és vàlida mentre el meu fill/a es trobi sota la disciplina 
del Club Esportiu Banyoles com a jugador, delegat, entrenador, o qualsevol altra funció que 
aquest desenvolupi al Club. 
 

Així mateix, allibero i eximeixo de tota responsabilitat, tant al Club Esportiu Banyoles com a les 
persones majors d’edat que, voluntàriament, puguin acompanyar el/la meu/a fill/a en els 
esmentats desplaçaments, en especial els conductors dels vehicles particulars que s’utilitzin 
davant d’un eventual accident. 
 

En cas d’extrema urgència, autoritzo a adoptar les actuacions medicoquirúrgiques que sota 
direcció facultativa es consideri necessari adoptar. 
 
 
 
 
 
(signatura del pare/mare o tutor legal)  Data:______de_________________de ______ 
 
 

AUTORITZACIÓ PER DRETS D’IMATGE 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la constitució i regulat 
per la llei 1/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, el Club demana consentiment als pares/mares o tutors legals dels nois/es per 
poder publicar fotografies i/o vídeos (relacionats amb les activitats que realitza el club) on 
apareguin els seus fills i filles i aquests siguin o puguin ser clarament identificables. 
 

Jo....................................................................................... amb document (DNI/NIE) amb 
número ............................. autoritzo que la imatge del meu fill/a 
................................................................... pugui aparèixer en fotografies o vídeos 
corresponents a activitats desenvolupades pel Club Esportiu Banyoles i publicades a la pàgina 
web o a qualsevol altre mitjà de comunicació relacionat amb el Club, sent aquesta autorització 
vàlida des del dia de la signatura de la present fins el tancament del Club. 
 
 
 
 
 
(signatura del pare/mare o tutor legal)  Data:______de_________________de ______ 
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PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da, així com les dades de salut 
facilitades per vostè seran incorporades al sistema de tractament titularitat del Club Esportiu 
Banyoles amb CIF G17249509 i domicili al Pg. Dalmau S/N 17820 Banyoles, amb la finalitat de 
poder formar part dels equips  esportius de l’entitat i poder participar en les activitats pròpies 
de la mateixa. 
Aquestes dades personals les facilita voluntàriament per establir una relació amb aquest Club 
essent necessari pel manteniment i el compliment de la mateixa, així com per dur a terme la 
gestió personal, comptable i administrativa del Club. En compliment de la normativa vigent, 
Club Esportiu Banyoles també l’informa que les dades seran conservades durant el termini 
legalment establert. 
 
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser 
necessari a bancs i caixes, administracions públiques, així com a la Federació Catalana de 
Futbol per poder tramitar la llicència federativa, si és necessari, i a totes aquelles entitats amb 
les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb el descrit 
anteriorment. 
 
Club Esportiu Banyoles informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, legal, 
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Club Esportiu 
Banyoles es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades es 
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 
 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter 
Personal podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 
portabilitat i oposició al tractament de les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da, així com 
revocar el consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la 
direcció postal indicada anteriorment o al correu electrònic info@cebanyoles.net. 
 
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri 
oportuna. 
 
Als efectes de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 
Electrònic, vostè autoritza a rebre comunicacions que puguin ser del seu interès relacionades 
amb el Club Esportiu Banyoles a través del seu correu electrònic o per qualsevol altra mitjà 
similar. 
 
Finalment, el Club Esportiu Banyoles comunica que amb la firma del present document atorga 
el consentiment explícit pels tractaments descrits anteriorment del seu fill/a i/o tutelat/da, així 
com de les seves pròpies dades. 
 
Nom i cognoms del menor:    Nom i cognoms del tutor legal 
DNI:       DNI: 
 
Firma del tutor legal: 
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