
 
 

 

DOCUMENT REGULADOR DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DELS DRETS 

D’IMATGE DE LES PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS I/0 

COL·LABOREN AMB CET10 

 
En Fundació Privada Catalana CET10 tractem la informació que ens facilita per tal d’atendre el menor 

durant la seva estada en les millors condicions necessàries, oferir i realitzar el servei sol·licitat, si 

escau, la facturació del mateix. Si ho autoritza podrem remetre-li comunicacions promocionals amb 

informació i publicitat relacionada amb les diferents activitats desenvolupades per les entitats que 

conformen CET 10. 

 

La legitimació del tractament de les dades personals és el consentiment per part del propi interessat i 

en el cas de menors pel consentiment dels pares o tutors. 

 

Les dades sol·licitades són necessàries per dur a terme la inscripció i l'activitat. Fundació Privada 

Catalana CET10 es compromet a utilitzar  les imatges únicament amb la finalitat específica, procurant 

l’ús adequat, pertinent i no exclusiu d’aquestes. 

 

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions 

legals.  

 

Destinataris: 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 estem tractant les seves dades personals, per tant té dret 

a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan 

les dades ja no siguin necessaris. Per a això pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades mitjançant 

una carta a Fundació Privada Catalana CET10, a la direcció Rbla. de Guipúscoa, 23-25 baixos, 08018 

Barcelona. Telèfon 932 78 31 35 o correu electrònic escrivint a privacitat@cet10.com indicant el dret 

que desitja exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI. Té dret a 

presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent si considera que s'ha produït algun 

tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals. 

 

         Desitjo rebre informació sobre les activitats de les entitats CET 10. 

 

         Autoritzo l’ús de les imatges que es puguin realitzar al menor (fill/a) ................................................ 

................................................ ................................................  durant l’activitat per part de Fundació Privada 

Catalana CET10 per donar suport visual a la web de CET 10, xarxes socials, documentació corporativa 

i publicitària. Renunciant a cap acció en qualsevol ordre o jurisdicció per intromissió il·legítima i per 

danys morals. 

 

En Barcelona, a ................ de ............................................................ de 201.......... 

 

 

SIGNAT: 

 

 

 

Nom i Cognoms  .................................................................................................. DNI: ....................................................... 

Soc el Pare / Mare / Tutor-a del menor                              


