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POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 
El club Handbol Terrassa (NIF G60011780) és una entitat sense afany de lucre 
organitzada en forma de club esportiu. Està inscrit al Registre d’entitats esportives de 
Catalunya amb el número 00942. Els objectius bàsics del club són el foment, el 
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva en la 
modalitat de l’handbol. Entre les activitats principals es troben la formació i la 
competició, però també la  promoció i la difusió d’aquesta disciplina esportiva a la 
ciutat de Terrassa. 
 
Les dades personals que faciliteu a través dels formularis que ompliu en línia o en 
paper tindran caràcter confidencial i s’utilitzaran només amb la finalitat de portar a 
terme les activitats relacionades amb els objectius indicats a l’apartat anterior, per a 
la gestió de la pròpia entitat i per a l’organització d’activitats socials d’interès general. 
 
El responsable de la gestió i protecció de les dades personals serà el propi club. 
 
Les dades personals facilitades seran custodiades de manera que per accedir-hi 
sempre sigui necessària una clau d’accés, tant si és en format físic com en format 
digital.  
 
En cas que el club hagi de cedir dades personals dels seus associats a entitats 
organitzadores de competicions i/o exhibicions esportives, a fi de fer possible la 
participació dels seus equips, facilitarà només les dades mínimes imprescindibles.   
 
El club Handbol Terrassa mai cedirà les vostres dades personals a cap empresa 
amb finalitat comercial. No obstant això, sí que us podrà fer arribar informació dels 
seus patrocinadors i esponsors a través de l’adreça de correu electrònic que ens 
hagueu facilitat i/o aplicacions de missatgeria instantània utilitzats com a canals de 
comunicació d’ús comú per a les activitats del club. 
 
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, 
portabilitat i oposició de les vostres dades presencialment, a les oficines del club 
(C/Badalona, 4 08223-Terrassa) o telemàticament, enviant un correu electrònic a 
info@handbolterrassa.com. Les sol·licituds han d'incloure les dades següents: 
 

 Nom i cognoms de l'interessat. 
 Fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu equivalent que acrediti la 

identitat de l'interessat o del seu representant en cas de menors d’edat de fins 
a 14 anys i, en aquest darrer cas, l'acreditació d'aquesta representació, si 
s’escau. 

 Petició en què es concreta la sol·licitud. 
 
Les sol·licitud que arribin via correu electrònic han de fer-ho a través de la mateixa 
adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat prèviament per relacionar-se amb el 
club. 
 
 

 
Normativa vigent: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
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