REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Responsable Tractament: JALFO, S. L. (SQUASH CARDEDEU) - B60398518, amb domicili a Avinguda
del Rei en Jaume, 120. 08449 Cardedeu. Telèfon 938462022 i mail: info@squashcardedeu.com
En nom de JALFO, S. L. (SQUASH CARDEDEU) tractem la informació que ens facilita, inclosa la
especialment protegida de salud, per tal de poder complir amb la la prestació del nostre servei, i
realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui
la prestació del mateix o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té
dret a obtenir confirmació sobre si a JALFO, S. L., (SQUASH CARDEDEU) estem tractant les seves
dades personals per tant té dret a accedir-hi, rectificar les inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió
quan ja no siguin necessaries.
Sol·licitem la seva autorització per poder enviar-li informació comercial que pugui resultar del seu interès a
través de correu electrònic.
S I Autoritzo
NO Autoritzo
Tanmateix sol·licitem la seva autorització per poder capta la seva imatge com a usuari per tal de poder
publicar-la a la pàgina web i/o xarxes socials amb l´objectiu de donar a coneixer les nostres activitats.
S I Autoritzo
NO Autoritzo
De la mateixa manera, sol·licitem la seva autorització expressa per a poder incoporrarlo al "Grup de Difusió"
de WhatsApp del club, amb l'objectiu de posar-li en contacte amb la resta d'usuaris / socis per facilitar la gestió
de concertació de partits entre els mateixos.
S I Autoritzo
NO Autoritzo
Finalment sol·licitem la seva autorització expressa per a poder incorporar-lo en el "Grup d'Activitats Infantils per
a pares / mares" de WhatsApp del club, amb l'objectiu de mantenir-lo informat de les mateixes.
S I Autoritzo
NO Autoritzo

TITULAR DE LES DADES:
NOM I COGNOMS:
NIF:

SIGNATURA:

