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PROTECCIÓ DE DADES 

Des del Consell Esportiu del Baix Llobregat i en relació a la Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, volem recordar-vos la necessitat que per Llei, s´ha d’estar regulat i 
actualitzat per a la seguretat de les seves dades, les dels seus socis, clients, usuaris, 
proveïdors i altres actius que la seva organització pugui utilitzar. D’aquesta manera 
garantim complir amb aquesta normativa sancionadora. 

D'acord amb la normativa europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal és necessària la celebració d'un contracte d'Encarregat de Tractament per 
part del Responsable de Tractament, a causa de la interacció de les dades del 
Responsable de Tractament amb diverses entitats , les quals acullen el tractament 
d'Encarregat d'aquestes dades, sent aquests últims els que presten un servei la 
Responsable que comporta el tractament de dades personals per compte d'aquest. 

En aquest contracte s'estableix com a mínim l'objecte, la durada, la naturalesa i la 
finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats, i les 
obligacions i drets del responsable. 

És per tot això que us facilitem aquest contracte per formalitzar segons el RGPD al 
Tractament de dades del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 

Així mateix, creiem adient recordar que la inscripció de qualsevol esportista per part 
de les vostres entitats a les nostres bases de dades, genera obligacions en matèria de 
protecció de dades tant per al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT com per a 
cadascuna de les vostres entitats, destacant entre elles les següents:  
 

 Obligació d’informar a l’esportista objecte d’inscripció de la incorporació de 
les seves dades en un fitxer sota la responsabilitat tant de la vostra entitat 
com del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT, així com també d’informar 
de la finalitat del tractament.  
 

 Obligació d’obtenir el consentiment de l’interessat per a la comunicació de 
les seves dades al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT, així com del 
tractament informat en el punt anterior.  
 

 Obligació d’obtenir el consentiment exprés per a l’enviament de 
comunicacions de caràcter comercial, a fi de promocionar les activitats tant 
de la vostra entitat com les del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.  
 

 Obligació d’obtenir el consentiment exprés de l’interessat en relació a l’ús de 
la seva imatge tant per part de la vostra entitat com per part del CONSELL 
ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.  
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Cal afegir als punts anterior, que en aquells casos en els quals les dades de l’interessat 
corresponguin a un menor d’edat, la corresponent autorització s’haurà de recavar del 
seu tutor legal.  
 
Per tots el motius exposats, a la present comunicació trobareu els següents documents 
(fer clic a sobre):  
 

1. Contracte d’encarregat de Tractament de dades entre entitats/centres 
educatius i el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT 

 
En referència a aquest document, serà necessari que  cada entitat ens enviï 
dues còpies originals signades per part del representant legal de l’ entitat. 
 

2. Models de clàusula de recollida de dades amb l’objecte de complir amb 
totes les obligacions relacionades amb anterioritat (adjuntem dos models, 
un model per menors d’edat i un altre per majors d’edat) 

 
En referència al aquest segon document, us recordem que és responsabilitat 
dels clubs/entitats/centres educatius, com a responsables del Fitxer,  informar 
als seus esportistes/alumnes sobre la cessió de les dades al Consell Esportiu del 
Baix Llobregat per la gestió i organització de la competició o esdeveniment 
corresponent i fer-los signar el model d'autorització de tractament de dades de 
caràcter personal adjunt per tal de donar compliment a l’esmenada Llei. Per 
tant, és important que aquesta clàusula sigui entregada a tots dels agents 
participants en els diferents programes organitzats i coordinats pel Consell 
Esportiu del Baix Llobregat i estigui degudament complimentada i signada per 
l’interessat o en el cas dels menors d’edat, pel pare/mare/tutor legal. 

Si teniu cap dubte, prego us poseu en contacte amb el nostre auditor/delegat de 
protecció de dades: 

Francisco Burgos Rubiales 

Correu electrònic: fburgos@audiconsecurity.com 
Telf. 630.835.824 

 

 

 
 
 
 

http://cebllob.org/wp-content/uploads/2018/07/Contracte-encarregat-de-Tractament-Entitats-CEBLLOB-1.docx
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2018/07/Contracte-encarregat-de-Tractament-Entitats-CEBLLOB-1.docx
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2018/07/Autorització-dades-e-imatges-de-menors-ENTITATS.doc
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2018/09/Autorització-dades-e-imatges-ENTITATS.doc
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