Nota legal:
D’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSICE) , vigent des del 12 d’octubre de 2002 i en compliment de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de
SOCIS, creat per el CLUB TENNIS CALONGE i inscrit amb el n. 2090410474 en el
Registre de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, amb la finalitat de mantenir un llistat del nostres socis i sòcies per la gestió
social i esportiva entre el CLUB TENNIS CALONGE i els seus socis i usuaris, així
com per enviar informació comercial del nostre CLUB, per mitjans tradicionals i
electrònics, a més de les inscripcions als diferents cursos i campionats realitzats pel
CLUB .
La cessió de les dades demanades tenen caràcter d’obligatorietat i la negativa a donarles impedirà la prestació de serveis per part del CLUB TENNIS CALONGE.
Les dades dels menors d’edat hauran de ser facilitades per els seus representants legals.
Per exercici dels drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició en relació al
tractament de les dades, amb la finalitat abans descrita, haurà adreçar-se per correu
certificat / correu electrònic al:
CLUB TENNIS CALONGE
c/ De les Escoles, 4
17251 Calonge
o el seu cas ctcalonge@telefonica.net acreditant la seva identitat.
El CLUB TENNIS CALONGE respecta la privacitat de les vostres dades per la qual
cosa aquestes no seran trameses a terceres persones, en base a les següents normes de la
política de privadesa de dades:
NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB.
El CLUB TENNIS CALONGE titular del web site www.clubteniscalonge.com. només
obté i conserva la següent informació dels visitants, de la nostra web, de la següent
manera:
Com es norma habitual en moltes planes web, la del CLUB TENNIS CALONGE
utilitza “cookies” i altres tecnologies per ajudar-nos d’aquesta manera a saber la data i
hora de més afluència de les visites i quines parts de la nostra web són més visitades per
poder augmentar i millorar el seu contingut amb la finalitat d’obtenir un millor resultat
de la web. La informació obtinguda és del tot anònima i en cap cas pot ser associat a un
usuari concret i identificat.
La direcció d’internet des d’on surt l’enllaç que dirigeix al nostre web.
Gràcies a aquesta dada podem conèixer i assegurar-nos de l’efectivitat que la nostra
publicitat a internet fa arribar els nostres serveis als nostres socis.
També utilitzem aquest “cookies” per estudiar pautes de tràfic en la nostre plana web.
La data i hora de la darrera visita que l’usuari va fer al nostre web.
El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

Elements de seguretat en el control d’accés a les àrees restringides. L’usuari té l’opció
d’impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de la corresponent opció en
el seu programa navegador.
TRACTAMENT DE LES DADES DE CARACTER PERSONAL.
EL CLUB TENNIS CALONGE és el titular de la base de dades generada amb les
informacions personals subministrades pels usuaris. D’acord amb la normativa vigent
en matèria de protecció de dades, el CLUB TENNIS CALONGE es compromet al
compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu
deure de tractar-los amb privadesa i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
El CLUB TENNIS CALONGE es reserva el dret de modificar aquesta política de
privadesa per ajustar-se a les possibles adaptacions legals. Aquest canvis seran
anunciats amb antelació a la nostra plana web.
Els usuaris autoritzen el tractament automatitzat de les dades personals subministrades
amb la finalitat de millorar i ampliar els serveis oferts pel CLUB TENNIS CALONGE.
S’enten que els usuaris accepten les condicions establertes al moment de prémer la tecla
“acceptar” dels formularis de recollida de dades.
La informació continguda a la base de dades es usada tant per la correcta identificació
dels usuaris que sol·liciten els serveis i/o la informació al CLUB, com para la realització
d’estadístiques del usuaris registrats per endegar millores dels serveis que ofereix el
CLUB, dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències,
ofertes i novetats als socis i usuaris registrats via correu electrònic.
La informació personal dels usuaris registrada és emmagatzemada a la base de dades
propietat del CLUB TENNIS CALONGE , que assumeix les mesures tècniques,
organitzatives i de seguretat adients per garantitzar la privadesa de la informació
d’acord amb la legislació vigent.
Els usuaris responen de la veracitat de les dades facilitades, essent decisió del CLUB
TENNIS CALONGE el dret d’excloure-les dels serveis registrats a tots aquells usuaris
que hagin donat dades falses.

IMATGES PUBLICADES A LA PLANA WEB.
Ocasionalment i amb motiu de les activitats que organitza o participa el CLUB TENIS ,
es publiquen a la nostra web imatges referents a aquest esdeveniments. Si no desitges
que tu o els teus fills menors d’edat apareguin en aquestes imatges, sisplau, dirigeix-te
per escrit, mitjançant correu certificat a:
Club Tennis Calonge
c/ De les Escoles, 4
17251 de Calonge.
Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar o
cancel·lar les seves dades personals, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’adreça
esmentada en el punt anterior.

