REGLAMENT I CABIROLADA A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3
1. La marxa està organitzada per Cabirols, Associació Excursionista de Roses amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Roses, la Fundació Roses contra El Càncer, el Consell Esportiu
de l’Alt Empordà i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
2. Es celebrarà el dia 9 de desembre de 2018 i la sortida serà les 09:00h a la pista annexa del
costat del pavelló esportiu.
3. Podran participar totes aquelles persones que estiguin degudament inscrites.
4. La distància de la marxa serà la curta de 5km i la llarga de 10,degudament senyalitzats amb
sortida i arribada a la pista annexa (al costat del poliesportiu). L’organització podrà modificar el
recorregut per causes alienes i/o de força major. Hi haurà un avituallament a la meitat del
recorregut (en la llarga) i un altre a l’arribada.
5. Les inscripcions anticipades es poden fer fins el dia 7 de desembre al web www.cabirols.cat
o des de www.curses.cat i presencialment en les oficines de la Fundació Roses contra El Càncer
en els seus horaris d’oficina.
La participació a la marxa implicarà un donatiu de 10€ a favor de la Marató de TV3 en les
inscripcions anticipades, i en les fetes diumenge 9 el donatiu será de 12€.
La recaptació va íntegrament destinada a la Marató de TV3.
Per motius organitzatius, les inscripcions el mateix dia de la Marxa es podran fer fins les 08:30h.
6. Hi haurà servei d’ambulància a la sortida i arribada.
7. Aquest reglament podrà ser modificat sense previ avís per l’organització de la cursa per motius
aliens al club.
8.De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l'informem que les seves dades seran tractades per:
CABIROLS, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA ROSES, amb NIF G-17614660 i domicili social a
C/ DE L’AVI, 3 -17480- ROSES.
Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail
cabirols2017@gmail.com
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A CABIROLS, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA ROSES tractem la informació que ens facilita amb
la finalitat de poder gestionar la seva participació a: I Cabirolada a favor de la Marató de TV3.
Pot consultar les bases de la promoció en la següent adreça: www.cabirols.cat
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els
anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
L’informem que les seves dades no seran cedides, amb excepció que existeixi una obligació legal.
CABIROLS, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA ROSES l'informa que procedirà a tractar les dades
de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.
És per això que CABIROLS, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA ROSES es compromet a adoptar
totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han es tat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic cabirols2017@gmail.com.
En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment
atorgat mitjançant la present clàusula.
L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
A partir del consentiment del present formulari vostè autoritza explícitament el tractament de les
seves dades de caràcter personal, per la finalitat especificada, per part de CABIROLS, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA ROSES.
9. D’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la I Cabirolada a
favor de la Marató de TV3 (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats mitjançant
qualsevol
dispositiu (internet, publicitat,…) i sense límit de temps, les inscrites cedeixen de manera expressa
a la organització el dret a reproduir el seu nom, cognoms i la imatge.
NOTA: EL FET DE PARTICIPAR EN LA I CABIROLADA A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3,
IMPLICA LA TOTAL ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT.
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