
FORMULARI CONSENTIMENT PERSONES VOLUNTA RIES 

Nom i cognoms del voluntari/a  

DNI/NIF  

Data de naixement *  

Adreça amb codi postal i municipi  

Telèfon de contracte  

E-mail de contacte  

 

* Si la persona voluntària és major de 16 anys i menor de 18 anys, el seu representant legal o 

tutor també haurà d’omplir el següent formulari i signar al peu d’aquest document. 

Nom i cognoms dels progenitors/tutors legals  

 

DNI/NIF  

 

Adreça amb codi postal i municipi  

 

Telèfon de contracte  

E-mail de contacte  

 

Certificat delictes sexuals SI NO 

 

 

Disponibilitat: Marcar amb una X les opcions escollides 

 Accions socials i solidàries RCDE  Fins a 5 h/setmana  Matí 

 Partits RCDE Stadium  De 5 a 10 h/setmana  Tarda 

 Partits CE Dani Jarque  Més de 10 h/setmana  Mati i tarda 

     Caps de setmana 

 

Talla: Marcar amb una X. 



 S M L XL XLL 3XL 

Xandall       

Anorac       

Samarreta       

Pantalons       

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable de les dades personals facilitades? 

En compliment del Reglament (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals, s’ informa que  el responsable del tractament de les 

dades proporcionades és l’Associació Voluntaris RCDE amb NIF G098700387, situada a la Avda. 

Baix Llobregat, 100, 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), email  

voluntarisrcde@rcdespanyol.com. 

En el supòsit de no facilitar les dades requerides en el present formulari, no es podrà procedir 

amb la inscripció.  

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i per quant de temps? 

Les seves dades seran tractades amb les següents finalitats: a) gestionar la inscripció com a 

voluntari/voluntària i, si és el cas, com a membre de l’Associació Voluntaris RCDE, assignació i 

desenvolupament de tasques i horaris, selecció de talles d’uniforme, així com comunicació 

amb el voluntari/la voluntària  per qüestions relacionades amb les activitats de voluntariat i de 

l’Associació Voluntaris RCDE. La base legal d’aquests tractaments és el compliment de mesures 

contractuals; b) tractament i ús de la imatge per la difusió a través de la web, xarxes socials, 

revistes i/o publicacions de l’Associació de Voluntaris RCDE/ RCDE amb la base legal del 

consentiment exprés, de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982; c) tractament de les dades 

de contacte facilitades per mantenir-los informats de les activitats i serveis de l’Associació de 

Voluntaris RCDE, amb la base legal del consentiment; d) es tractaran les dades dels pares o 

tutors als efectes d’autoritzar la inscripció del menor de 18 i major de 16 anys, amb la base 

legal de l’interès legítim. 

Les dades proporcionades es mantindran mentre existeixi una relació entre el responsable del 

tractament i l’ usuari/a interessada o durant els anys necessaris per complir les obligacions 

legals 

No es preveu la comunicació de dades a tercers, tret que sigui obligatori legalment o que es 
tracti d’una activitat organitzada en col·laboració amb una altra entitat. Possible publicació 
d’imatges en mitjans de comunicació i xarxes socials. 
 

Quins drets tinc? 

El titular de les dades i/o el seu representant legal tenen dret a accedir a les seves dades 

personals objecte de tractament, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si 

escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats 

mailto:voluntarisrcde@rcdespanyol.com


que van ser recollides, a més d'exercir el dret d'oposició i limitació al tractament i de 

portabilitat de les dades. Podran exercir els seus drets dirigint-se per escrit al responsable 

del tractament Associació de Voluntaris: Av. Baix Llobregat, 100, 08940 - Cornellà de Llobregat 

i de forma electrònica enviant un email VoluntarisRCDE@rcdesapnyol.com. En el cas que no 

hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web 

https://www.aepd.es/ 

 

Mitjançant aquest document, el/la signant/s autoritza ell tractament de les dades personals 

descrits en el present formulari. 

Cornellà de Llobregat, a _______ de _________ de ___________ 

 

, a  Autoritzo l’ús de la imatge per la finalitat informada. 

Aut Autoritzo l’enviament de comunicacions sobre l’activitat i serveis de l’Associació de 

Voluntaris RCDE a les vies de contacte facilitades.  

 

Voluntari  
 

Representant Legal o tutor (només si el 
voluntari és major de 16 anys i menor de 18 
anys) 

 
 
 
 

 

  


