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Programa al que 

perteneces 
PED Cheste Programa Tecnificación 
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informació completa sobre Protecció de Dades 

1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

FEDERACION DE KARATE I D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

G46391918. 

CARRER ESPINÓS Núm.8-3-306-307 - 46008 - VALÈNCIA. 

963924817. 

valenciakarate@fkaratecv.es. 

2. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En FEDERACION DE KARATE I D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de 

realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, impartir la docència esportiva sol·licitada, així com la gestió de les imatges en l'activitat 

esportiva, en els mitjans de promoció i comunicació dels quals disposa la federació. 

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats. 

3. Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaràn mentre l'interessat no sol·licite la seua supressió, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades: 

 Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, impartir la docència esportiva contractada

 Interès legítim del responsable: Gestió de les imatges en l'activitat esportiva

5. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: 

 Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals

 Organismes públics (Ajuntament), amb la finalitat de Gestió de beques i ajudes

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països. 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEDERACION DE KARATE I D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA estem tractant, o no, dades 

personals que els concernisquen. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua 

supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici 

o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, 

FEDERACION DE KARATE I D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la 

defensa de possibles reclamacions. 

Quan es realitze l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les 

seues dades amb aqueixa fi. 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del 

tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. 

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels 

seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.  

8. Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en FEDERACION DE KARATE I D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA procedeixen de: El propi interessat. 

Les categories de dades que es tracten són: 

 Dades identificatives.

 Adreces postals i electròniques.

Es tracten les següents categories de dades especials: Es tracten dades i imatges de menors.
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