
INFORMACIÓ BÀSICA INFORMACIÓ ADICCIONAL

RESPONSABLES

Federació de Bàsquet de les
Illes Balears (FBIB)

CIF: G07192156. Domicili Social: Carrer Bernareggi 6 baixos C.P. 07014 Palma
Telèfon: 971 730 503 · e-mail: fbib@fbib.es · web: www.fbib.es

Clubs Les dades de contacte dels clubs es podran consultar a la Web i a la App de la FBIB.

FINALITATS 
PRINCIPALS

Tramitació de sol·licitud
de federat

• Tramitar la sol·licitud del club federat, equips i components.
• Emetre la llicència federativa. 
• Emissió, gestió i cobrament de rebuts derivats de les sol·licituds. 

Gestió administrativa

• Tramitació de renovacions i baixes de llicències.
• Emissió, gestió i cobrament de rebuts derivats de la renovació de llicència i d’altres serveis 

addicionals que se l’hi poden prestar als clubs federats.
• Actualització de dades dels clubs federats.
• Gestió d’impagaments.
• Tramitació de l’assegurança obligatòria.
• Elaboració i enviament als  clubs  federats de circulars informatives. 

Competències federatives Desenvolupament de competències atribuïdes a la FBIB per la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Llei 
14/2006, de 17 d’octubre d l’Esport de les Illes Balears i els Estatuts de la Federació. 

Gestió de històrics
de participacions

• Control i administració de l’arxiu històric de participació de clubs i federats.
• Manteniment de la base de dades amb nom, cognoms, nombre de llicència, fitxa d’activitat esportiva 

accessible a través de la web i App de la FBIB (www.fbib.es)

Organització de campionats
i competicions

• Elaboració de convocatòries a campionats i competicions i comunicació d’aquestes  a clubs i esportistes.
• Tramitació de sol·licituds d’inscripció d’esportistes.
• Amb la finalitat de garantir la transparència del joc, la FBIB podrà publicar d’acord amb la seva 

normativa interna les resolucions dels òrgans jurisdiccionals federatius. 
• Publicació de participants, estadística, actes i resultats de campionats, competicions i torneigs en 

la pàgina web.

LEGITIMACIÓ I 
CONSERVACIÓ 
FINALITATS 
PRINCIPALS

Base jurídica del tractament

La base jurídica pel tractament es el desenvolupament de competències atribuïdes per les lleis de 
l’esport, estatal i autonòmica i els estatuts de la FBIB. En cas de no facilitar les dades necessàries 
per les finalitats principals del tractament, no serà possible gestionar la seva condició de federat. 
Conservació de la informació:
• Les dades es conservaran mentre la seva llicència federativa es trobi en vigor. 
• En cas de baixa, les dades es conservaran durant els terminis legals que li siguin d’aplicació. Les dades mínimes 

relatives a la seva condició de federat: nom, cognoms, nombre de llicència, DNI, històric de participacions 
es conservarà de manera indefinida amb la finalitat de reactivar la llicència de federat quan es sol·liciti, per 
manteniment del històric de participacions i disciplina esportiva.

DESTINATARIS 
CESSIONS FINALITATS 
PRINCIPALS

Cessions previstes per
les finalitats principals

• Federación Española de Baloncesto, Consejo Superior de Deportes i organismes d’esports 
nacionals i autonòmics per donar compliment  per la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; 
la Llei 14/2006, de 17 d’octubre d l’esport de les Illes Balears i els Estatuts de la Federació; 
Companyia d’assegurances amb la que la FBIB tingui contractats producte d’assegurança. Pot 
conèixer la companyia concreta sol·licitant aquesta informació a la FBIB a través de les dades de 
contacte que s’indiquen.

• Dades públiques del federat (identificatives, històric de participacions i fitxa esportiva) a 
interessats legítims prèvia sol·licitud.

FINALITATS 
ADDICIONALS

Noticies i comunicacions comercials 
per medis postals i electrònics

• Enviament de notícies relacionades amb l’activitat de la FBIB i els seus clubs.         
• Enviament de promocions relatives a convenis amb patrocinadors, col·laboradors o tercers vinculats a 

les activitats de la FBIB o qualsevol qüestió o producte relacionat amb el mon del bàsquet.

Fotografies i vídeos

Amb l’objectiu de promocionar el basquetbol i la millora i qualitat de l’esport, la FBIB estarà autoritzada a poder 
utilitzar i difondre a través de la seva pàgina web, xarxes socials o per qualsevol mitjà, suport o format dades 
esportives del federat, vídeos i fotografies on aparegui, sense que aquestes activitats impliquin un benefici econòmic 
a favor de l’afectat. La cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de 
les imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades o vinculades a la Federació. Igualment, 
la FBIB podrà convenir la retransmissió dels partits de competició oficial o amistosa a través de les televisions i mitjans 
de comunicació que consideri oportuns. Amb la signatura del federat es reconeix que, si l’interessat exercita el seu dret 
d’oposició de les seves dades, la FBIB no pot garantir l’eliminació total i immediata de les publicacions de dades, ja 
siguin digitals o documentals, ni controlar el número de descàrregues realitzades per tercers.

LEGITIMACIÓ I 
CONSERVACIÓ 
FINALITATS 
ADDICIONALS

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament es el consentiment del interessat recaptat mitjançant la signatura del 
present document. El fet de no autoritzar el tractament per les finalitats addicionals no condiciona 
les finalitats principals, que amb les limitacions assenyalades a aquesta política, podran ser igualment 
prestades. Conservació de la informació: Les dades es conservaran mentre estigui activa la seva relació 
amb la FBIB (i no sol·liciti la seva supressió) i, en qualsevol cas, durant els terminis que estipuli la normativa 
que sigui la aplicació a cada tractament descrit. 

DESTINATARIS DE 
CESSIONS FINALITATS 
ADDICIONALS

Cessions previstes No estan previstes cessions per les finalitats addicionals.

DRETS DELS 
INTERESSATS Exercici de drets

Els interessats poden exercitar els seus drets de accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació u 
oposició dirigint-se per escrit, acompanyant fotocopia de DNI, a la FBIB. A la seu federativa o per correu 
a fbib@fbib.es
Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.
Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades i la LOPDGDD, de 5 de desembre de 2018)

DADES DEL SIGNANT

DADES DEL PARE, MARE 0 TUTOR/A. NOMÉS OMPLIR EN CAS DE QUE EL SIGNANT SIGUI MENOR D’EDAT 

NOM

NOM

DNI

DNI

SIGNATURA

SIGNATURA

COGNOMS

COGNOMS
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