CLUB BÀSQUET FEMENÍ OSONA

POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la
normativa en Protecció de Dades que correspongui, el CB Femení Osona informa als Usuaris:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
CLUB BÀSQUET FEMENÍ OSONA
Responsab

Responsable

CIF G65813008
Plaça del Pare Millan, s/n 08500 Vic, Barcelona

Finalitat

Es recullen exclusivament les dades necessàries pel correcte
desenvolupament de la relació existent entre les parts, de conformitat amb
la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i
altres disposicions d'aplicació.
En tot cas, prèvia autorització expressa, s’utilitzaran les dades per
mantenir informades les famílies, entrenadors, socis, patrocinadors i
col·laboradors sobre les activitats del club.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat
No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Destinataris

No obstant això, algunes dades es facilitaran a la Federació Catalana de
Basquetbol o al Consell Esportiu d’Osona per poder tramitar la
corresponent fitxa.
Les persones les dades personals de les quals siguin tractades pel CB
Femení Osona podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament i portabilitat

Drets

La sol·licitud s’adreçarà al domicili social del CB Femení Osona o a
l’adreça de correu electrònic femeniosona@gmail.com.

El CB Femení Osona informa l'Usuari que, si ho estima oportú, té dret a
presentar una reclamació o a obtenir més informació sobre qualsevol
d’aquests drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,
ubicada al c. Jorge Juan, 6 de Madrid (28001).
Conservació de Les dades seran conservades durant el temps necessari per les
les dades
finalitats del tractament per les quals han estat recollides
Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?
El CB Femení Osona garanteix les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per
mantenir el nivell de seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
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emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o
natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
Xarxes socials
El CB Femení Osona disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre les
activitats que organitza el club a través de la seva pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir el canal
d’atenció i interacció social.
Les xarxes socials on el CB Femení Osona té perfil obert:






Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Vimeo
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