
C.E.B. SANT JORDI
Club Esportiu de Bàsquet de Rubí

CESSIÓ DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS

En/na ..................................................................................................................  amb DNI................................

com a pare, mare o tutor o en nom propi del jugador o jugadora .......................................................................
d’ara endavant EL SOCI, mitjançant el present document:

CEDEIX I TRANSFEREIX al “CLUB CEB SANT JORDI” (d’ara endavant EL CLUB) de manera tan eficaç
com en dret sigui menester, el dret a utilitzar i llicenciar l’ús del seu nom, fotografies i filmacions preses
durant la seva participació en les activitats del CLUB.
EL CLUB podrà utilitzar la imatge del SOCI de forma exclusiva i permanent, per qualsevol mitjà de difusió i
per qualsevol àmbit territorial.
EL CLUB resta facultat per cedir lliurement a terceres persones els drets adquirits pel present document ja
sigui  totalment  o  parcial,  en  els  terminis  i  condicions  que  tingui  per  convenient  i  percebre  qualsevol
remuneració per l’explotació de la imatge del SOCI, que quedarà sota la total propietat del CLUB, sense que
EL SOCI  tingui  dret  a  cap  quantitat  o  participació  en  referència  a  les  percepcions  rebudes  per  dita
explotació.
EL SOCI  es  compromet  a  portar  i  ostentar  en l’exercici  de les  activitats  esportives  amb el  CLUB,  les
marques i logotips que consten en la roba i equips que adquireixi o rebi del CLUB.

En compliment amb el nou Reglament General de Protecció de Dades ( RGPD), publicat el maig de 2016 y
aplicable a partir del 25 de maig de 2018, l’informem que les dades personals que s’aportin en les formularis
del CEB Sant Jordi seran incorporades als fitxers del Club CEB Sant Jordi.

A continuació s’adjunta taula resum amb la informació bàsica sobre la protecció de dades que aplica el CEB
Sant Jordi: 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: CEB Sant Jordi
Finalitat: Gestió esportiva i social del club
Legitimació: Consentiment exprés de l’interessat
Destinataris: Patrocinadors, publicacions, expositors en fires i/o altres subjectes
Drets: Rectificació, supresió, limitació, oposició,  portabilidad i  oblit.

Informació 
adicional:

Pot consultar la informació adicional i detallada sobre la política de 
Protecció de Dades a la nostre web:
https://cebsantjordi.cat/rgpd  /

I per què així constí, subscriuen el present document, a Rubí........... de....................20........

Signatura del soci / el tutor del soci.
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