
CONSENTIMENTACCEPTACIÓ

CONSENTIMIENTS EXPRESOS CLIENT

Jo                                      faig constar els següents consentiments:

Accepto

Accepto Registre d’una imatge facial per gestions administratives
i validació del accés a les instal·lacions

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable: P.E. OSNOVI S.L (CEM NOVA ICÀRIA).

Finalitat: Registre de la fotografia per gestions administratives i validació del accès a les 
instal·lacions.

Legitimiació: Execució d’un contracte.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, execepte obligació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, aixi com altres drets, com s’explica a 
la informació addicional. Informació addicional: pot consultar la informació addicional i 
detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.novaicaria.com

Comunicacions administratives relacionades amb els serveis contractats

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la fi de prestar-li el servei 
sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran 
indefinidament per a fins de arxiu mentre existeixi un interés comu per ells o durant 
els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a 
tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal, i si fos necessari  fer-ho 
per l’execució del contracte, s’informarà previament a l’interessat. El citat tractament es 
realitzarà per l’empresa, amb les dades minimes necessaries, respectant la finalitat de les 
dades recollides i limitant la seva conservació a fins del tractament previstos i informats. 
Vosté té dret a obtenir confrimació sobre si a PROMOCIONS ESPORTIVES OSNOVI S.L 
estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades 
personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supresió quan les dades ja no siguin 
necessaries, enviant un correu electrònic facilitat pel delegat de protecció de dades. I 
si considera que el tractament de les seves dades personals no s’ajusta a la normativa 
vigent, també té dret a presentar una reclamació davant de la Autoritat de control (www.
agpd.es). Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre 
Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.novaicaria.com



CONSENTIMENTACCEPTACIÓ

Accepto

Accepto Comunicacions comercials de serveis esportius que poden ser d’interès

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: P.E.OSNOVI S.L. (CEM NOVA ICÀRIA) 

Finalitat: Comunicacions informatives i comercials de serveis esportius.. 

Legitimació: Consentiment de l’interessat. 

Destinataris: no es cediran dades a tercers, excepte oblicació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, aixi com altres drets, com s’explica a 
la informació addicional. Informació addicional: pot consultar la informació addicional i 
detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.novaicaria.com

A Barcelona,

Firma (en cas de menors: firma del representant legal)

Publicació d’imatges sense nom explicit

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: P.E.OSNOVI S.L. (CEM NOVA ICÀRIA) 

Finalitat: grabació d’imatges i videos de les activitats dutes a terme pel  Responsable del 
tractament per donar publicitat de la mateixa en els mitjans de comunicació. En cap cas 
es publicarà el nom de l’interessat. 

Legitimació: PROMOCIONS ESPORTIVES OSNOVI S.L és el Responsable del Tractament 
de les dades personals del interessat i informa que aquestes dades seran tractades de 
conformitat amb lo disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals. El 
Reglament (UE) 2016(679 (GDPR) i la llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, 
intimitat personal i familiar i a la propia imatge. Destinataris: no es cediran dades a 
tercers, excepte oblicació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, aixi com altres drets, com s’explica a 
la informació addicional. Informació addicional: pot consultar la informació addicional i 
detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.novaicaria.com


