
 

 

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Responsable: REAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (d'ara endavant, “RCDE”) (CIF A- 
08.357.139), amb domicili situat a Avinguda Baix Llobregat, 100, 08940, Cornellà del Llobregat, Barcelona. 
Finalitat: (i) mantenir la relació contractual i de manteniment de socis/abonats, incloent-hi l'accés a l'àrea de 
soci del lloc web, facilitant la tramitació de gestions a través d'aquest entorn, com ara la realització de 
pagaments, finançament de l'abonament, actualització de dades, participació en promocions, així com altres 
tràmits relacions amb el carnet de soci i/o abonat i serveis associats; (ii) gestió de la relació contractual 
derivada de l'adquisició d'entrades, tramitant la sol·licitud d'entrades per als partits que es disputin fora de les 
nostres instal·lacions; (iii) controlar l'accés a les nostres instal·lacions i garantir la seguretat i la integritat de les 
persones que acudeixin a l'estadi, així com prevenir i evitar vulneracions dels drets fonamentals de les 
persones, com els delictes d'odi i discriminació, prenent mesures de seguretat per a la seva prevenció (per ex. 
prenent les dades dels carnets de soci/abonat), així com, si s’escau, gestionar les infraccions segons el 
Reglament Disciplinari; (iv) enviament de newsletters i comunicacions comercials relacionades amb les 
activitats, productes, serveis i promocions del Club i dels seus patrocinadors i col·laboradors, per qualsevol 
mitjà; (v) enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de RCDE que siguin similars 
als que inicialment van ser objecte de contractació; i (vi) elaboració d'un perfil amb les dades que es 
proporcionin directament a través dels formularis de registre i altres dades que s'infereixin de vostè a partir 
de les interaccions web que realitzi amb RCDE per poder oferir experiències, promocions, informació, així com 
productes i serveis personalitzats als seus interessos, així com dels seus patrocinadors i col·laboradors. 
 
Legitimació: les finalitats anteriorment exposades estan legitimades per les bases legals següents: (i) execució 
del contracte; (ii) execució del contracte; (iii) interès legítim; (iv) consentiment; (v) interès legítim; i (vi) 
consentiment. 
 
Destinataris: amb caràcter general no comuniquem les vostres dades a tercers, excepte en els supòsits 
següents: 
(i) els que resultin necessaris conforme a llei; (ii) els proveïdors que ens prestin determinats serveis (p. ex. 
serveis d'infraestructura virtual, de computació al núvol, etc.), els quals podran tenir accés i/o tractar les 
dades personals en la seva condició d'encarregats del tractament. 
 
Durada: mentre duri la relació contractual amb RCDE i, en qualsevol cas, durant el temps necessari per 
complir les finalitats descrites prèviament. Així mateix, si s’escau, mentre no retiri el consentiment prestat. I 
una vegada conclòs aquest període, les seves dades seran conservades, degudament bloquejades, pel temps 
de prescripció de les possibles responsabilitats jurídiques de tot ordre. 
 
Drets: accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament, portabilitat i dret a no veure't sotmès a 
decisions basades únicament en tractaments automatitzats. Teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment al 
present tractament de dades personals. Així mateix, el consentiment prestat a cada moment serà revocable. 
Es podran exercitar aquests drets a través de comunicació al domicili del RCDE o a través de: 
dpd@rcdespanyol.com. Així mateix, podrà formular, en qualsevol moment, una reclamació davant de 
l'autoritat de control (https://www.aepd.es/es).  
 
Transferències internacionals: les que resultin de la nostra relació amb proveïdors de serveis d’acord amb el 
Capítol V del RGPD. 
 
Més informació: a la Política de Privadesa, disponible a: https://www.rcdespanyol.com/ca/politica- privacitat.   
 
En el cas que ens faciliteu dades de tercers, us recordem que sou l'únic responsable d'haver obtingut el vostre 
consentiment previ per comunicar-nos les dades personals d'acord amb les finalitats que en cada cas 
s'informin, així com d'haver-vos informat del contingut d'aquesta clàusula informativa. 

 

https://www.aepd.es/es
https://www.rcdespanyol.com/ca/politica-privacitat
https://www.rcdespanyol.com/ca/politica-privacitat


NIF: 

NOM I COGNOMS DEL SOCI: 

NIF: 

que declara/en sota la seva responsabilitat, per mitjà del present document, que l’RCDE tracti les 
dades respectives del menor sota els termes i condicions descrits en aquest document. 

NOM I COGNOMS dels progenitors o tutors legals: 

Si us plau, a continuació, sol·licitem que marqueu l'opció corresponent per tal de manifestar el vostre 
consentiment inequívoc per al tractament de les vostres dades segons se us informa: 
 
 

1- Consenteixo que l’RCDE m'enviï newsletters i comunicacions comercials relacionades amb les 
activitats, productes, serveis i promocions del Club i dels seus patrocinadors i col·laboradors, per 
qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, sense que això impliqui la comunicació de les meves dades a 
aquestes tercers. 

 

SÍ NO 
 

2- Consenteixo que l’RCDE elabori un perfil amb les dades que proporcioni directament a través dels 
formularis de registre i altres dades que s'infereixin de mi a partir de les interaccions web que realitzi 
amb l’RCDE perquè pugui oferir-me experiències, promocions, informació, així com productes i serveis 
personalitzats als meus interessos de l’RCDE i dels seus patrocinadors i col·laboradors, sense que això 
impliqui la comunicació de les meves dades a aquests tercers. 

 

SÍ NO 
 

 

 

En cas de ser menors de 14 anys, 
 

 

SIGNATURA: DATA: 
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