Protecció de les dades de caràcter personal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), l'informem que les dades personals que ens faciliti a través del present formulari de
contacte s'incorporaran a un fitxer responsabilitat de la societat del Grupo DiR que gestiona el centre
esportiu respecte del que realitza la consulta i/o suggeriment (pot consultar la societat corresponent a
l’Avís Legal del lloc web corporatiu), i seran tractades amb la finalitat d’atendre la mateixa. La societat
GESTORA CLUBS DiR, SL (en endavant, GCD) tractarà tanmateix les seves dades en qualitat
d’encarregada del tractament amb el fi de prestar els serveis centrals d’atenció al client per les societats
del grup i podran ser comunicades a altres societats del Grup DiR si és necessari per poder atendre la
seva consulta i/o suggeriment.
En el cas que en la sol·licitud inclogui dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents
a qui efectua la consulta, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d’informar-los del contingut de la
present clàusula i obtenir el seu consentiment. Respecte a aquella informació que sigui remesa per
menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment
patern, del tutor o del legal representant per a què les dades de caràcter personal puguin ser objecte de
tractament automatitzat.
En qualsevol moment, el candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, SL, carrer Indústria, 90-92, entresòl 6ª, 08025 de
Barcelona, o per correu electrònic a info@dir.cat, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de
notificacions, còpia del DNI i el dret concret que vol exercitar.
Grup DiR li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals i l'adopció de les
mesures de seguretat que estipula el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (RD 1720/2007, del 21
de desembre).

