Política de privacitat
El Club Atlètic Sant Feliu, organitzador de l’OnCodines Trail, informa de forma transparent, a través
d’aquesta Política de Privacitat, sobre el tractament que reben les seves dades de caràcter personal, quan
navega o utilitza els serveis inclosos a la nostra pàgina web o bé quan s’inscriu al repte solidari o com a
voluntari de l’esdeveniment, de manera que pugui decidir lliurement si desitja aportar-nos-les amb les
finalitats que es recullen en aquest document.
Qui es responsabilitza del tractament de les meves dades personals?
-

L’entitat responsable de les dades personals que li sol·licitem és: Club Atlètic Sant Feliu. Amb
direcció al Centre Cívic La Fonteta, plaça 1 d’octubre, sense número, 08182, Sant Feliu de Codines.
Si vol contactar amb nosaltres ho pot fer a través del correu electrònic:
comunicacio@oncodinestrail.cat

Amb quina finalitat seran tractades les meves dades personals?
Les seves dades personals seran tractades amb les següents finalitats:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atendre la seva sol·licitud.
Gestionar l’inscripció.
Organitzar el repte esportiu.
Gestionar els voluntaris.
Gestionar el lliurament de dorsals i altres elements relacionats amb la prova.
Gestionar les assegurances per als participants.
Publicació dels resultats del repte esportiu als mitjans de comunicació sense perjudici del seu dret
d’oposició.
Facturar les inscripcions.
Tramitar l’assegurança personal de cada un dels participants.
Enviar la informació de tot allò relacionat amb l’esdeveniment esportiu (pot incloure informació de
patrocinadors de la prova esportiva, sense perjudici del seu dret d’oposició).
El número de telèfon mòbil s’utilitzarà per contactar amb els voluntaris per acordar les seves
tasques. En el cas de caminants i corredors, el telèfon es pot utilitzar durant la prova en casos
d’emergències.

En general, les dades seran tractades per a finalitats relacionades amb la gestió i l’organització de
l’esdeveniment esportiu.
Fins quan es conservaran les meves dades?
Les teves dades personals es conservaran mentre no ens sol·licitis la seva baixa i eliminació.

Quines dades haig de facilitar?
El formulari d’inscripció tant per als participants al repte solidari esportiu com per al voluntariat indica quines
són les dades imprescindibles. Si no ens facilita alguna de les dades imprescindibles, l’inscripció no podrà
avançar.
Les meves dades seran cedides a terceres persones?
Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’organització
d’OnCodines Trail que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies de la seva tasca.
Quins són els meus drets?
-

Pot accedir a les seves dades personals.
Pot sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
Pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment.
Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
Té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
Té dret a la portabilitat de les seves dades personals

Per exercir qualsevol d’aquests drets cal presentar una sol·licitud a l’adreça electrònica recollida en el primer
punt d’aquesta política de privacitat. Si desitja obtenir més informació pel que fa als seus drets o a la forma
de fer-los valdre, pot contactar amb l’Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es
Qualitat de les dades
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al Club Atlètic Sant Feliu són veraces i es fa responsable de
comunicar qualsevol modificació d’aquestes dades. L’usuari també serà l’únic responsable de qualsevol dany o
perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar al Club Atlètic Sant Feliu o a qualsevol tercer a causa de la
cumplimentació dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades.
L’usuari no hauria d’incloure dades personals de terceres persones sense el seu consentiment; informant,
prèviament, de tot allò establert en aquesta política de privacitat, essent ell l’únic responsable de la seva
aportació.
Confidencialitat
Les seves dades personals seran classificades com informació confidencial, per tant, tot el tractament sobre
aquestes dades es farà garantint el màxim secret davant de terceres persones i aplicant les mesures de seguretat
necessàries per garantir la seva seguretat.
Menors d’edat
Els menors d’edat necessiten l’autorització dels seus pares o tutors legals per a fer les inscripcions i, per tant,
també per a proporcionar dades personals en aquest lloc web.

