UHARTEKO UDAL KIROL ZERBITZUKO JARDUEREN IRUDIAK GRABATU,
KONTSERBATU ETA ZABALTZEKO BAIMEN-ESKAERA

Nik,

___________________________________________ jaunak/andreak, adinez
nagusia
naizen
aldetik,
(NAN:
____________________;
helbidea:
_______________________________________; solairua: ______; atea: _______; posta-kodea:
___________),
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ADIERAZTEN DU
Uharteko Udal Kirol Zerbitzuak bere web orrian edo beste komunikabide batzuetan
argitaratuko diren antolatutako jarduera eta ekitaldien argazki eta dokumentuen artxiboa
bilduko du, adibide gisa: liburuxkak, bideo-erreportajeak, etab. Horretarako, hartutako irudiak
grabatu, kontserbatu eta banatu edo argitaratzeko baimena ematen dut.
Datu Pertsonalen Babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera,
jakinarazten dizugu zure datuak Uharteko Kirolen Udal Zerbitzuaren titulartasuneko
tratamendu-sisteman sartuko direla:
-

IFK: P-3112100G
Helbide soziala: San Juan Plaza 1, 31620 Uharte (Nafarroa)
Telefonoa: 948 80 54 90

www.huartepalaciodehielo.com
deportesitaroa@huarte.es

Antolatutako jardueren eta ekitaldien berri emateko eta horiek kontrolatzeko, eta,
horrela, zerbitzuaren helburuak lortzen laguntzeko. Indarrean dagoen araudia betez, Uharteko
Udal Kirol Zerbitzuak jakinarazten du datuak lehen aipatutako aginduak betetzeko beharbeharrezkoa den epean gordeko direla.
Uharteko Udal Kirol Zerbitzuak jakinarazi du datuak modu zilegi, leial, garden, egoki,
egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dituela. Hori dela eta, Uharteko Udal Kirol
Zerbitzuak konpromisoa hartzen du zentzuzko neurri guztiak hartzeko, horiek lehenbailehen
ezabatu edo zuzendu daitezen, zehaztugabeak direnean.
Datuen babesari buruz indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideen arabera,
zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko,
transferitzeko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu,
bai eta datuok tratatzeko emandako baimena ere. Horretarako, gorago adierazitako postahelbidera edo deportesitaroa@huarte.es helbide elektronikora bidali beharko duzu zure
eskaera.
Beharrezko azalpen guztiak eman eta zalantza guztiak argitu zaizkit.
Badakit edozein unetan eta inolako azalpenik eman beharrik gabe, ezeztatu dezakedala
orain ematen dudan baimena. Horregatik guztiagatik, honako hau
ONARTZEN DUT
Parte hartzen duen Uharteko Udal Kirol Zerbitzuko jardueretan hartutako irudiak
grabatu, kontserbatu, banatu edo argitaratzea, eta horretarako berariazko baimena ematen
dut dagokion baimen-agiri honetan.
Uharten, ___________ (e) ko _________aren _______ (e)an.

Sin.: ________________________________

