- La normativa vigent del club.
- El club no es fa responsable de les malalties físiques o psíquiques no comunicades a
la direcció
- Un cop comenci el curset haurà d'estar pagat íntegrament i no es retornarà
l'import del mateix, sota cap concepte, ja que té la plaça reservada.
- Conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals i les del seu fill/a seran
incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'Esportiu Rocafort
amb la finalitat de poder atendre les necessitats i obligacions pròpies del club.
Tantmateix, l'informem de Esportiu Rocafort amb la finalitat de poder atendre les
necessitats i obligacions pròpies del club.
- Tantmateix, l'informem que amb la signatura del present document, dóna el seu
consentiment pel tractament de les seves dades i les del seu fill/a segons ho
estableix anteriorment.
- I ja que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució 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 i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades
de Caràcter Personal, amb la signatura del present document autoritza a publicar les
imatges a webs o mitjans publicitaris.
-La direcció d'aquest club demana el consentiment als pares o tutors legals per
poder publicar les imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, que es
puguin realitzar als nens i nenes en les diferents seqüències. En cas de no consentir
demanem que ens ho feu saber a observacions del formulari d'inscripció, posant "no
publicar imatges"
-Mentres no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu
fill/a no han estat modificats i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i
que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les
dues parts.
Pot exercir el seu dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit
a la direcció Floridablanca 41 08015 BARCELONA -

