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FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES:  D'acord amb el que estableix la Llei 29/2021, del 28 d’Octubre, 
qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022, del 28 de 
Setembre; l'informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la 
gestió administrativa i comptable derivada de la nostra relació. El Responsable d’aquestes, 
és la FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA; les dades proporcionades es conservaran mentre es 
mantingui la relació o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i 
estatutàries de la FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA.  Les dades, podran ser cedides a 
l’organisme Real Federación Española de Golf,  a la qual està afiliada la Federació, donant el 
sotasignat expressament el seu consentiment per utilitzar les seves dades amb les finalitats 
exposades, i en els casos en què existeixi una obligació legal; aquestes sempre  les tractarem 
sobre la base del seu consentiment. 
Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades 
personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a 
retirar el consentiment prestat. 
Per a això podrà enviar un email a la nostra DPD – Berta Faura: dpd@fga.ad o dirigir un 
escrit a FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA - DPD C/ Narciso Yepes - CTEO –AD300- ORDINO 
(ANDORRA). 
Serà obligació de l’usuari-federat mantenir en tot moment actualitzades les seves dades 
personals de forma que s’adeqüin a la realitat del moment. En cas de tractar-se d’una 
persona física resident en un país de la Comunitat Econòmica Europea,  l’informem, a més, 
que les seves dades seran tractades de conformitat amb allò que disposa el RGPD (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016; i que podrà exercir 
igualment els seus drets sobre les seves dades personals anteriorment detallats, a l’adreça 
electrònica i/o per escrit, a la direcció de la nostra DPD exposada anteriorment.  
 
 
 
Cessió dels drets d’imatge:  
 
CEDEIXO de forma expressa i gratuïta a Ia FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA (FGA), els drets 
d'explotació de les meves imatges i/o veu que siguin obtingudes en el desenvolupament de 
les activitat organitzades per la FGA (entrenaments, tornejos, competicions, etc), perquè en 
faci un ús, únic i exclusiu, per les campanyes de publicitat, promoció de golf i de les seves 
competicions, que dugui a terme la FGA, i en permeto la reproducció, transformació i 
comunicació pública relacionada amb les esmentades campanyes i les seves activitats 
associades, en qualsevol suport, sistema i/o mitjà de comunicació i difusió que consideri la 
FGA (paper, web, comunicacions, vídeo, etc...). Ensems renuncio a demanar qualsevol tipus 
de responsabilitat civil o penal pel mencionat ús per la present aquí explícitament 
consentida.  
 
AUTORITZO la gravació d’imatges i/o veu meves en els esdeveniments, tornejos, 
entrenaments, competicions i activitats associades, que siguin organitzades per la FGA, i 
CEDEIXO de forma expressa i gratuïta a la FGA els drets de les gravacions enregistrades i 
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obtingudes en el marc de dites activitats. Aquest consentiment és lliure, inequívoc i 
específic, havent estat informat de la possibilitat de retirar el seu consentiment en qualsevol 
moment. Podrà fer-ho enviant un correu electrònic a la nostra DPD – Berta Faura a la 
direcció: dpd@fga.ad  o mitjançant escrit a la direcció de la Federació: C/ Narciso Yepes -
CTEO -AD300- ORDINO (ANDORRA).   

  

I havent estat informat, signo la present per donar el meu consentiment en allò 
anteriorment detallat i exposat. 
 
(_) He llegit i accepto el tractament de les meves dades per part de la FGA. 
 
(_) Cedeixo i autoritzo, de forma expressa i gratuïta, a l’ús de les meves imatges/veu per 
part de la FGA. 
 
 
Signant: _____________________________________________ 

Data: ___/___/ 2023 

Signatura: 


