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AUTORITZACIÓ PER A SER INCLÒS EN EL GRUP DE WHATSAPP "CCMF.2021.06” 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i amb la Llei orgànica 3/2018 de 

Protecció de Dades, així com amb la normativa vigent, s'informa l'interessat, qui presta el seu 

consentiment, que la Federació Catalana de Físic-culturisme, en qualitat de Responsable del 

tractament, NIF. G62796503, domicili en Carrer Comte d’Urgell 170, local 5, 08036, Barcelona, 

correu electrònic info@fc-culturisme.cat, tractarà el número de telèfon, així com la imatge de 

la foto de perfil que el seu tractament pugui comportar, amb la finalitat d'elaborar un Grup de 

WhatsApp de la 6a Promoció del Curs de Monitor/a de Musculació i Fitness, des de 01/06/2021 

fins a 25/09/2021, així com amb els formadors encarregats d'aquest.  

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és el seu consentiment 

exprés, marcant la casella corresponent, podent revocar el seu consentiment en qualsevol 

moment sense perjudici de la licitud dels tractaments realitzats fins a aquest moment.  Les seves 

dades seran conservades fins que finalitzi el Grup de WhatsApp amb la finalitat anteriorment 

indicada o fins que revoqui el seu consentiment.  

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat així 

com la limitació del seu tractament dirigint un escrit al Responsable, a l'adreça a dalt indicada o 

bé en el correu electrònic: info@fc-culturisme.cat, acreditant la seva identitat.  

Finalment, l'informem que podrà interposa una reclamació davant l'Autoritat Catalana 

de Protecció de Dades (www.apd.cat) si considera que els seus drets han estat vulnerats. 

 

 Autoritzo el tractament del número de telèfon i, en el seu cas, de la imatge del perfil, 

per a ser inclosos en el Grup de WhatsApp “CMMF.2021.06” amb els altres alumnes del curs. 

Nom:  

DNI:                                                                        Número de telèfon:  

 

 

 

 

 

Signatura de l’interessat. 


	,: Off
	-: 
	Signatura: 


