
 

Vic, a ........ de ............................. 20........ 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li 

informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da seran incorporades al sistema de 

tractament titularitat de Tofeicamar S.L. (societat titular d’Equusvic, Escola de Formació Eqüestre) amb 

CIF  B25750100 i domicili social situ en Cal Feixas s/n, Freixinet de Riner, amb la finalitat d’impartir la 

formació/activitat en la que  el seu fill/a i/o tutelat/da està  registrada i en futures formacions/activitats 

si no notifica el contrari. En compliment de la normativa vigent, Tofeicamar S.L. informa que les dades 

seran conservades durant el termini legalment establert. 

Addicionalment, Tofeicamar S.L. informa que serà necessari el tractament de les seves dades de salut 

del seu fill/a i/o tutelat/da, en el cas que s’hagin demanat. 

Amb la present clàusula queda informat de que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da seran 

comunicades en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que 

sigui necessari la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment 

esmentat. 

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació 

dels serveis. 

Tofeicamar, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, 

adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Tofeicamar, S.L. es compromet a 

adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan 

siguin inexactes. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets 

d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació al tractament 

de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat pel tractament de les 

mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o bé a través del correu 

electrònic  info@equusvic.cat 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Igualment i d’acord amb el que estableix la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, autoritza el tractament de les imatges de vosté i del seu 

fill/a i/o tutelat/da captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la 

finalitat de publicitar-les en la nostra pàgina web corporativa i/o reds socials i altre material publicitari. 

En últim lloc, Tofeicamar S.L. informa que amb la firma del present document atorga el consentiment 

explícit pel tractament de les  seves dades  i  les del seu fill/a i/o tutelat/da esmentades anteriorment. 

 

Nom i cognoms del menor    Nom i cognoms del tutor legal 

 

DNI:       Firma: 

       DNI: 
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