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FULL DE COMPROMÍS DEL VOLUNTARIAT GRANA 
 
Aquest full de compromís exposa i formalitza les obligacions i drets de les parts en relació a la col·laboració 

voluntària. Les parts d’aquesta relació són: d’una banda, Club Gimnàstic de Tarragona (Nàstic, en endavant) i de 

l’altra el/la Voluntari/a (Voluntari, en endavant). 

 
Dades del Voluntari: 

Nom i cognoms: ____________________ 

DNI: ____________________ 

Data de naixement (DD/MM/AAAA):   ______________ 

Adreça: ________________________________________ 

Codi Postal: ____________ 

Localitat:__________________________ Província: ___________________________________ 

Telèfon de contacte: __________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

Major d’edat:    Sí                   No  

 

En cas de marcar la casella “No”, el tutor o representant legal haurà de signar el peu d’aquest document.  

       

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual: 

  Sí                  No 

 

El firmant manifesta que és el titular dels drets per subscriure el present document i, sense cap tipus de limitació, 

per la present autoritza al Nàstic per fotografiar i filmar la seva imatge durant la participació en tots els 

esdeveniments i/o activitats esportives i/o socials organitzades pel Nàstic o qualsevol organització, especialment 

per aquelles relacionades amb menors d’edat o persones amb capacitat especial. 

  

Autoritzo al Nàstic, de forma gratuïta, a utilitzar la meva imatge per a finalitats comercials, publicitàries i 

promocions relacionades amb esdeveniments i/o activitats del Nàstic.   

  Sí                        No              

 

Autoritzo al Nàstic a publicar les fotografies i imatges per a qualsevol mitjà de comunicació, digital, gràfic i 

audiovisual, mitjans publicitaris i/o promocionals, pàgina web i xarxes socials.  
  Sí                        No              

El Nàstic de Tarragona s’obliga a utilitzar la imatge respectant els drets fonamentals de la persona i, en particular, 

la reputació i dignitat.  

 

 

 

Autoritzo al Nàstic a enviar-me informació relacionada amb les seves promocions, esdeveniments i serveis.   

  Sí                        No              
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Al Nàstic tractem les teves dades per enviar-te comunicacions comercials sempre que ens donis el consentiment. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre no retiris el consentiment. Les dades no es cediran a tercers, 

excepte en el cas que hi hagi obligació legal. Tens el dret a obtenir confirmació sobre si al Nàstic estem tractant 

les teves dades personals. Per altra banda, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les inexactes i 

sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries, entre altres, dirigint-te per escrit a  l’adreça  

rgpd@gimnasticdetarragona.cat acreditant la teva identitat. 

  

També tens dret a  presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en el cas 

que creguis que els teus drets han estat vulnerats. Per a més informació, consulta la nostra pàgina web:  

www.gimnasticdetarragona.cat (avis legal). 

 

Les obligacions i drets d’ambdues parts es defineixen al document titulat com a RÈGIM DEL VOLUNTARIAT 

GRANA, que s’adjunta al present full de compromís i la seva lectura és obligatòria per part del voluntari previ  a 

la signatura.  

 

Mitjançant la signatura, ambdues parts expressen estar conformes amb les condicions i obligacions i es 

comprometen a complir-les amb la màxima diligència i sense excepció: 

 

 

 

Signatura del Voluntari o     Signatura i segell del Nàstic   

Pares / Tutors legals  

 

 

 

 

A Tarragona, a _______ de _________________ de __________.   
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