
JUGUEM PER CRÉIXER
CLUB BÀSQUET BLANES

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES:

RESPONSABLES DEL TRACTAMENT:
Iden�tat: Club Bàsquet Blanes
Adreça postal: Mas Cuní, 43 Ciutat Espor�va     17300   Blanes
Telèfon: 972 35 56 80      /   Adreça electrònica:  cbblanes@cbblanes.cat

Les dades personals que tractem fan referència a dades iden�fica�ves i dades econòmico-
financeres 
(número de compte per domiciliar les quotes). En cap cas es tracten dades de  categories especials.

Les dades personals que ens proporciona són necessàries per al funcionament de l’ac�vitat 
espor�va del Club, relacions amb organismes oficials i cobrament de les quotes de soci i seran 
tractades per aquestes finalitats. Es conservaran mentre existeixi una relació espor�va o d’associat 
amb el Club Bàsquet Blanes i mentre l’interessat no en sol.lici� la seva supressió.

La comunicació de les dades personals és un requisit necessari per al compliment de les finalitat 
indicades. En cas de no comunicar-les, el Club Bàsquet Blanes no podrà realitzar les ges�ons 
administra�ves oportunes per a l’alta de jugadors, entrenadors, socis i altres col.laboradors.
Podeu revocar el vostre consen�ment en qualsevol moment adreçant-vos al Club Bàsquet Blanes,  
Mas Cuní, 43 (Ciutat Espor�va)    17300  Blanes.

Les dades es comunicaran a la Federació Catalana de Basquetbol per a finalitat administra�va de les
llicències federa�ves i a l'Ajuntament de Blanes per a ges�onar les revisions mèdiques.
Qualsevol persona interessada té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar-ne 
la rec�ficació o si s’escau la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a 
les quals es van recollir. Així mateix, tenen dreta a la limitació d’ús de les seves dades i a la 
portabilitat (trasllat de dades a un altre responsable).

Aquests drets es poden exercir mitjançant un escrit adreçat al Club Bàsquet Blanes, Mas Cuní, 43 
(Ciutat Espor�va), 17300   Blanes.

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos correctament podeu presentar reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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