
PAVILLÓN DA RABADIERA

Escola de PATINAXE e HOCKEY
Para alumnos de infantil e educación primaria 

Martes e Xoves de 16:00 - 17:00 h.
Luns e Mércores de 16:00 - 17:00 h.

MA IS INFORMACIÓN

hockeyoleiros@gmail.com  |  667 366 917

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Responsable do Tratamento
En termos de protección de datos CLUB  HOCKEY OLEIROS debe ser considerada Responsable do Tratamento, en relación 
aos ficheiros/tratamentos que xestiona. Os datos de contacto son os seguintes: dirección postal:  c/ Praza dá  Liberdade, 
76-Oleiros. (A Coruña), Dirección electrónica: hockeyoleiros@gmail.com

Tratamentos de datos
Os datos de carácter persoal que se soliciten, no seu caso, consistirán unicamente naqueles estritamente imprescindibles 
para identificar e atender a solicitude realizada polo titular dos mesmos, en diante o interesado. Dita información será tra-
tada de forma leal, lícita e transparente en relación co interesado. Por outra banda, os datos persoais serán recollidos para 
finalidades determinadas explícitas e lexítimas, non sendo tratados  ulteriormente de maneira con incompatible con ditos 
fins. Os datos recolleitos de cada interesado serán adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ás finalidades corres-
pondentes para cada caso, e serán actualizados sempre que sexa necesario. 
Finalidades do tratamento: Xestionar o conxunto de actividades propias do club e relacións que este club mantén con voste-
de e os membros familiares que vostede incorpore no presente escrito

Lexitimación: A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do propio interesado.

Destinatarios: Non se prevé cesións ou comunicacións de datos, salvo a Federación Galega de Patinaxe ou outras entidades, 
se son necesarios para a xestión das fichas deportivas ou competicións, e para cumprir coas obrigacións legais.

Procedencia: Os datos foron facilitados polo propio interesado.

Prazos de conservación: Os datos serán conservados mentres sexan necesarios para xestionar a solicitude.

Dereitos dos interesados.
A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados ou titulares dos datos, usua-
rios do sitio web ou usuarios dos perfís das redes sociais do CLUB  HOCKEY OLEIROS. Estes dereitos que asisten ás persoas 
interesadas son os seguintes:

- Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, así como 
a finalidade do mesmo, as categorías de datos que se trate, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de 
conservación e a orixe dos devanditos datos.

- Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
- Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos: cando estes xa non sexan necesarios para a finalidade para a 

cal foron solicitados, o titular dos mesmos retire o consentimento e/ ou se opoña ao tratamento, cando deban suprimirse 
en cumprimento dunha obrigación legal, ou ben, se os datos obtivéronse en virtude dun servizo de sociedade da informa-
ción en base ao disposto no  art. 8  apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos.

- Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento do interesado.
- Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando o interesado impugne a exactitude dos 

datos persoais e a empresa verifique a exactitude dos mesmos, cando o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase 
á supresión dos datos, cando a entidade xa non necesite os datos para os fins para os que foron solicitados, pero o inte-
resado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou ben, cando o interesado opúxose ao 
tratamento mentres se verifica se os motivos lexítimos da empresa prevalecen sobre os do interesado.

Por outra banda, convén ter en conta que o interesado ou titular dos datos poderá en todo momento presentar unha recla-
mación ante a autoridade de control competente.

Seguridade 
As medidas de seguridade adoptadas polo CLUB  HOCKEY OLEIROS son aquelas requiridas, de conformidade co establecido 
no artigo 32 do  RGPD. Neste sentido, o CLUB  HOCKEY OLEIROS, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplica-
ción e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables 
para os dereitos e as liberdades das persoas físicas, ten establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para 
garantir o nivel de seguridade adecuado ao risco existente. En todo caso, o CLUB  HOCKEY OLEIROS ten implementados os 
mecanismos suficientes para: 

a) Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e  resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de trata-
mento.

b) Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
c) Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a 

seguridade do tratamento.
d) Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Escola de patinaxe e hóckey

Nome e apelidos 

DNI 

Curso escolar  Data de nacemento 

Domicilio 

Nome do pai/nai/titor 

DNI Teléfono móbil 

Correo electrónico 

Conta bancaria / IBAN

Asinado:

Escola de patinaxe e hóckey
1. A actividade iníciase como unha escola de patinaxe, polo que

non é preciso saber patinar para apuntarse.

2. Contamos con un banco de material (patíns en préstamo,
rodilleiras, guantes, sticks) para iniciarse nesta apaixonante
modalidade deportiva.

3. O pavillón da Rabadeira está perfectamente adecuado para a
realización deste deporte.

4. Contamos con adestradores coa la experiencia e cualificación
precisa para iniciarse na práctica de patinaxe e Hóckey.

5. Para  alumnos de Infantil e Primaria do CEIP A Rabadeira.

6. Luns e Mércores ou Martes e Xoves  de 16:00-17:00 h.

7.
Importe: 21 €/mes
Socios ANPA: 19€/mes

O asinante, coma titular da conta bancaria indicada, solicita que os recibos correspondentes á couta mensual do club de 
hóckey Oleiros sexan presentados a cobro en dita conta, e para este fin se autoriza o club para enviar os seus datos bancarios 
necesarios para realizar dito cargo. Asemesmo, acepta que os custos ocasionados ó Club pola devolución dun recibo lle sexan 
imputados por parte da entidade emisora do mesmo, salvo error por algún defecto do club ou por erro da contía.

Ademais, o club de hóckey Oleiros solicita autorización para sacar fotos ou gravacións de imaxes do seu fillo/filla, relacionado 
coa actividade deportiva do club, e será exclusivamente destinada a promover a actividade do club na súa páxina de Facebook 
ou Twitter.

� Non autorizo a toma de imaxes do meu fillo/filla por parte do Club

� Sí autorizo a toma de imaxes do meu fillo/filla por parte do Club

Os datos persoais incluídos neste documento son tratados polo CLUB HOCKEY OLEIROS como responsables do tratamento, a 
fin de xestionar o conxunto de actividades do club e as relacións que este club mantén con vostede e os membros da familia 
que incorpora neste escrito. Os datos manteranse sempre que se manteña a relación ou durante os anos necesarios para 
cumprir as obrigacións legais. Non se prevé transferencias nin comunicacións de datos, agás a Federación Galega de Patinaxe 
ou outras entidades, se son necesarias para a xestión dos rexistros, seguros ou competicións deportivas e para cumprir coas 
obrigacións legais. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación dos seus datos, así como outros dereitos, 
poñéndose en contacto coa seguinte dirección: hockeyoleiros@gmail.com. Para máis información, pode consultar a nosa Po-
lítica de privacidade na parte traseira deste documento

Asemesmo, presta o seu consentimento para o envío por parte do Club Hóckey Oleiros daquelas comunicacións e avisos que 
poidan interesarlle y que sexan necesarios para la boa marcha da actividade, por correo, teléfono o Whatsapp, incluso unha 
vez rematada a relación có club.

Inicio da actividade: 2 de Novembro

Socio da ANPA  ENSINO CEIP RABADEIRA (Si / Non)*: 

Días da actividade: 

*Aos socios da ANPA aplicaráselles un desconto  de 2€/mes




