Ref. 2022/0009689

Sol·licitud de beca del programa SOM-EQUIP
Dades del jugador o jugadora:
Nom i cognoms:
Categoria:
Edat:
Adreça familiar:
Dades del pare/mare o tutor legal del jugador o jugadora:
Nom i cognom:
DNI:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Adreça familiar (si és diferent de l'anterior):
Motiu de la necessitat de beca (marcar tots els que apliquin):
Ser titular d'una beca menjador
Família amb tots o algun membre a l'atur
Situació d'emergència econòmica sobrevinguda
Fill/a de dona víctima de violència de gènere
Malaltia o trastorn (de l'aprenentatge i/o mental) en l'infant o familiar convivent
Família nombrosa
Família monoparental
Data de la sol·licitud:
Nom i cognoms del pare/mare/tutor:
Signatura:

El programa de beques SOM-EQUIP compta amb el suport de la Diputació de Barcelona
(nº d’expedient 2022/0009689).

Ref. 2022/0009689

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i
en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea l'informem que les dades personals
que ens faciliti, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de l'OLIMPYC FLORESTA,
F.S. Així mateix sol·licitem la seva autorització perquè les dades que ens faciliti, en concret la seva adreça de correu
electrònic i el seu domicili, puguin utilitzar-se per a l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès,
així com de publicitat i informació dels nostres serveis.
SI
NO
El titular de les dades, i com a tutor legal en cas de menors de 14 anys, AUTORITZA DE FORMA EXPRESSA el
tractament d'aquestes dades, així com de futures dades que ens pugui facilitar per a les finalitats indicades, incloses
dades especialment sensibles necessàries per a la finalitat perseguida, com ara informació i acreditació de la
situació socioeconòmica o possibles discapacitats.
En qualsevol cas, pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), dret de portabilitat i limitació al
tractament de les dades i oposició dirigint-se per escrit a OLIMPYC FLORESTA, F.S. a l'adreça indicada o per correu
electrònic a l'adreça info@olimpycfloresta.net. En la sol·licitud d'exercici dels seus drets ha de fer constar el seu
nom i cognoms, la petició concreta de la sol·licitud, domicili a efectes de notificació i data i signatura de la persona
sol·licitant, adjuntant a més fotocòpia del DNI o passaport, i els documents acreditatius de la petició que formula.
Tot això, sense perjudici de qualssevol altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent referent a
això. En tot cas, haurà d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la seva sol·licitud.
Tota la informació que rebi de l'OLIMPYC FLORESTA, F.S. serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i
s'incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a
l'Agència de Protecció de Dades.
Aquesta informació és utilitzada exclusivament per l'OLIMPYC FLORESTA, F.S. amb la finalitat de mantenir la relació
amb els seus socis, jugadors i simpatitzants, així com per mantenir-los puntualment informats dels serveis que
ofereix, i no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en què de l'OLIMPYC FLORESTA, F.S. estigui
obligat legalment o es tracti de dades d'informació pública.
En el cas concret de sol·licitud de beques, les dades facilitades seran tractades únicament amb la finalitat de
gestionar les esmentades beques, autoritzant els titulars de les dades, de forma expressa, la seva cessió als
organismes i institucions subvencionadores, en concret a la Diputació de Barcelona .
OLIMPYC FLORESTA, F.S. guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures
necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'OLIMPYC FLORESTA, F.S.
complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell
de la Unió Europea i amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
L'adreça del responsable del fitxer és: OLIMPYC FLORESTA, F.S., Camí Antic de Can Borrull 8-10, 08198 La Floresta
(Sant Cugat de Vallès). E-mail: info@olimpycfloresta.net.
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