
CONSENTIMENT ESPORTISTA WhatsApp (Major 14 anys)  
 
De conformitat amb l'article 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades 
(RGPD), i de l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), en relació amb el tractament de les seves dades personals, l'informem que el 
responsable del tractament és CLUB ESPORTIU DE FUTBOL D’DOBLES ELES, amb CIF:  G09806829, adreça: 
AVINGUDA PAÏSOS CATALANS 1-3, 08690, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA), telèfon: 
691725660 i correu electrònic: INFO@CLUBESPORTIUDELLES.COM 
 
Mitjançant el present escrit el pare, mare o tutor legal del menor AUTORITZA expressament la inclusió del 
menor en els grups de WhatsApp creats pel personal del club esportiu. Els grups de WhatsApp poden ser 
creats pel personal designat per la direcció del club esportiu, entre altres, en els següents suposats: 
 

•Mantenir un canal de comunicació entre els monitors i els esportistes d'edat del club esportiu. 
 

En els supòsits de majors de 14 anys, el consentiment exprés pot ser prestat pel mateix menor. 
Així mateix, s'informa del tractament de dades realitzades a través dels grups de WhatsApp: 
 
Finalitats del tractament de dades personals: Organització i comunicació amb els esportistes en les 
diferents activitats que puguin ser organitzades pel club esportiu. Legitimació: La base jurídica per al 
tractament de les dades personals es basa en el consentiment exprés de l'interessat o dels seus pares o 
representants legals. Durada: Les dades es conservaran mentre el menor sigui esportista del club. Els 
grups de WhatsApp podran ser eliminats pel personal designat pel club esportiu una vegada finalitzats els 
motius que van justificar la creació del grup. Les dades podran ser conservats el temps necessari per a 
complir amb les obligacions legals aplicables al responsable del tractament. Destinataris: En incloure a 
l’esportista en un grup de WhatsApp, es comunicaran a la resta de membres del grup les següents dades 
personals de l’esportista: número de telèfon, nom, imatge o fotografia de perfil i estat. En utilitzar 
WhatsApp és possible que es realitzin transferències internacionals de dades personals, en trobar-se 
situats els servidors de l'empresa propietària de WhatsApp en tercers Estats. Drets: Pot exercir els drets 
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte de les seves dades personals. Tot 
això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l'identifiqui dirigit al responsable del 
tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació 
davant l'Autoritat de Control (AEPD). 
 

Nom i cognoms del menor d'edat: ………………………………………………… 
 
DNI: ………………………………………….. 
 
Nom i cognoms del pare/mare del menor de 14 anys: ........................................... 
 
DNI: ……………………………………… 
 
Nom i cognoms del pare/mare del menor de 14 anys: ………………………………………… 
 
DNI: ……………………………………… 
 
Nom i cognoms del tutor legal del menor de 14 anys: ………………………………………… 
 
DNI: ……………………………………… 
 
 
Signa PARE/MARE/TUTOR LEGAL                                     Signatura ESPORTISTA MAJOR DE 14 ANYS 
 


