TRACTAMENT DE DADES FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – CIRCUIT 3X3
El responsable del tractament de les teves dades personals és la Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ), amb NIF CIF nº G08665432, domiciliada a Barcelona, Rambla de
Guipúscoa, 27 (08018).
Les teves dades es tractaran d’acord amb el teu consentiment, amb la finalitat de facilitar la teva
participació al Circuit 3x3 com a jugador, i per a la resolució d’expedients disciplinaris i
sancionadors. Les dades es poden comunicar a altres ens col·laboradors o afiliats del
responsable per a finalitats compatibles, a l’assegurança esportiva obligatòria, així com a
aquelles entitats públiques o privades que resulti necessari pel compliment d'una obligació legal
o de les finalitats expressades. També seran comunicades a aquelles persones que vulguin
inscriure’t en un determinat equip i et reclamin com a jugador/a.
També t’informem que, amb l'objectiu de promocionar el basquetbol i la millora i qualitat de
l’esport, FCBQ podrà utilitzar i difondre a través de la seva pàgina web, xarxes socials o per
qualsevol mitjà, suport o format les teves dades esportives, vídeos i fotografies on apareguis,
sense que aquestes activitats impliquin un benefici econòmic a favor teu. Per això, al moment
d’inscriure’t estàs autoritzant a la FCBQ per a utilitzar la teva imatge en aquest sentit. Aquesta
cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de
les imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades o vinculades a la
Federació. Igualment l'FCBQ podrà convenir la retransmissió dels partits de competició oficial o
amistosa a traves de les televisions i mitjans de comunicació que consideri oportuns. En aquest
sentit t’informem que si exercites el teu dret d’oposició de les teves dades, l’FCBQ no pot
garantir l’eliminació total i immediata de les publicacions de dades, ja siguin digitals o
documentals, ni controlar el número de descàrregues realitzades per tercers.
Amb la finalitat de garantir la transparència del joc, l'FCBQ publicarà d’acord amb la seva
normativa interna totes les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals federatius.
Les activitats que organitzi l'FCBQ o d'altres relacionades amb el basquetbol es podran enviar
per qualsevol mitjà telemàtic o postal. Per aquests enviaments es podran utilitzar eines que
permetin el seguiment, anàlisis i realització d’estadístiques amb la finalitat de verificar la
correcta entrega i valorar la resposta rebuda, a fi de millorar la comunicació amb els destinataris.
No obstant, et podràs donar de baixa d’aquests enviaments en qualsevol moment.
Podràs exercitar el teus dret d'accés, rectificació, oposició, limitació o cancel·lació enviant un
escrit, juntament amb fotocopia del teu DNI/NIE/Passaport, dirigit a la Federació Catalana de
Basquetbol amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa No 27 (08018) o a l’adreça electrònica
lopd@basquetcatala.cat
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