
 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades l'informem a 

continuació sobre l'ús de les seves dades personals per part de Club Natació Caldes. 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable del 

tractament de les 

seves dades 

Identitat: Club Natació Caldes. - NIF: G-08847097  
Dir. Postal: Zona Esportiva les Cremades s / n 08140 Caldes de 
Montbui (Barcelona) 
Telèfon: (+34) 93 865 04 23 
Correu electrònic: cncaldes@cncaldes.cat 

Finalitat Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 
 
Usuaris pàgina web: 
Al Club Natació Caldes tractem les dades dels usuaris de la pàgina 
web per: 

1. Poder atendre la seva sol·licitud d'informació o qualsevol altra 
qüestió que sol·liciti a través de la nostra pàgina web o correu 
electrònic. 

2. Atendre les candidatures i sol·licituds de feina que vostès 
trametin mitjançant la nostra pàgina web. 

3. Tractem dades anònimes dels nostres visitants mitjançant 
cookies que ens permeten obtenir informació per millorar 
l'experiència de l'usuari i personalitzar el contingut de la pàgina 
web. 

 
Socis del club, cursets i entrades puntuals: 
Al Club Natació Caldes, utilitzem les dades dels usuaris de les nostres 
instal·lacions per a: 

1. Socis: Donar d’alta l’usuari com a soci de l’entitat, cobrar les 
quotes de forma periòdica, atendre les seves queixes, 
suggeriments o qualsevol incident que es produeixi mentre 
vostè sigui soci de l’entitat o procedir a la seva baixa. 
Comunicar-nos amb els nostres socis per informar-los sobre 
qualsevol canvi, nous serveis o altra informació que sigui 
rellevant. Utilitzarem les seves dades per a realitzar la 
comptabilitat i la resta d’obligacions legals i fiscals a que estem 
obligats. 

2. Cursets: Tramitar la contractació de qualsevol curset que 
l’usuari vulgui realitzar, el seu cobrament i qualsevol tasca 
necessària per al bon compliment del servei. 

3. Entrades puntuals: Les seves dades seran utilitzades per a 
control d’accés a les instal·lacions i per mesures de segurament 
i cobrament de l’entrada. 

 
Seccions del club: 
Les seves dades personals seran utilitzades per a donar-lo d’alta a la 
federació corresponent a l’esport que vostè realitzi. 



 

 
Gravació d’imatges en els accessos al club: 
El Club disposa de càmeres de videovigilància per finalitats de 
seguretat que enregistren imatges de totes les persones que 
accedeixen al club. L’existència de les càmeres està senyalitzada. 
 
Fotografies del nostres usuaris: 
En el cas que vostè ho hagi autoritzat mitjançant document específic 
que estableix les condicions, el club podrà realitzar fotografies dels 
seus esportistes durant l’activitat esportiva per a fer-ne difusió a la 
pàgina web, xarxes socials o altres formats de comunicació amb la 
finalitat de difondre les activitats que realitzem i els nostres èxits 
esportius. 
 

Termini Per quant de temps conservarem les seves dades? 
 

• Les dades personals proporcionades mitjançant la pàgina web 
es conservaran el temps necessari per a tramitar una resposta 
a la seva sol·licitud. 
 

• Les dades dels currículums enviats pels candidats es 
conservaran un màxim d’un any. 
 

• Les dades de socis, cursets, seccions i entrades puntuals es 
conservaran mentre duri la relació amb el club i posteriorment 
durant el temps establert per donar compliment a les 
obligacions legals. 
 

• Les imatges de videovigilància es conservaran durant un màxim 
de 30 dies. 

 

Legitimació Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 
 

La base legal per al tractament de les seves dades és la seva 

acceptació dels nostres termes i condicions legals establerts a la 

nostra pàgina web i la seva lliure voluntat de contactar amb nosaltres 

per sol·licitar informació o remetre’ns el seu currículum vitae. 

La base legal per al tractament de les dades de socis, cursets, 

seccions i entrades puntuals bé de la nostra relació comercial i la seva 

acceptació dels termes i condicions legals establerts en els full 

d’inscripció o altres models en funció del servei contractat. En el cas 

dels menors d’edat caldrà l’autorització del tutor o tutora legal. 

La base legal per al tractament de les dades de videovigilància ve per 

a la necessitat de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. 

Destinataris A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 
 

Les seves dades de contacte no seran cedides a altres entitats amb 

les següents excepcions: 

1. Els esportistes de les nostres seccions es cediran les dades a 



 

la federació corresponent al seu esport per tal de realitzar la 
fitxa federativa obligatòria. 

2. En el cas de patir algun accident que requereixi atenció mèdica, 
les seves dades podran ser cedides a l’entitat asseguradora 
que doni la cobertura com a comprovació en la declaració 
d’accident. 

3. Les imatges de videovigilància podran ser cedides per odre 
judicial o a requeriment de les autoritats policials. 
 

Drets Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 
 

1. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en 
Club Natació Caldes estem tractant dades personals que els 
concerneixen o no. 

2. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves 
dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les 
dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan 
entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als 
fins que van ser recollits . 

3. En determinades circumstàncies, els interessats podran 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en 
aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la 
defensa de reclamacions. 

4. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la 
seva situació particular, els interessats podran oposar-se al 
tractament de les seves dades. Club Natació Caldes deixarà de 
tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o 
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

 
Com pot exercir els seus drets? 
 
Pot exercir els seus drets per deixar de rebre informació de Club 
Natació Caldes mitjançant sol·licitud escrita i per correu electrònic 
dirigida a la següent adreça: cncaldes@cncaldes.cat 
Per a qualsevol altre tipus d'exercici de drets pot contactar mitjançant 
sol·licitud per escrit mitjançant correu postal o correu electrònic a les 
adreces indicades a l'apartat "Responsable del tractament de les seves 
dades". 
 
Com pot fer una reclamació? 
 
Els interessats podran dirigir les seves reclamacions a les autoritats de 
protecció de dades en el cas de considerar vulnerats els seus drets en 
la forma en què Club Natació Caldes tracta les seves dades personals. 
Per a això pot dirigir-se a l'Agència de Protecció de Dades C / Jorge 

Juan 6, 28001 Madrid Tel. +34 913.996.200 

 

 


