
SOL·LICITUT ALTA MATRÍCULA 
SISTEMA D' ACCÉS PÀRQUING

* NOM SOCI/A

* D.N.I.

* MATRÍCULA VEHÍCLE

 *SIGNATURA
* DATA SOL·LICITUD

COMPLIMENT NORMATIVA PROTECCIÓ DADES

Als efectes del que es preveu a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal es considera al CLUB com
a responsable del tractament de les dades a les quals té accés en virtut d’aquest contracte. 

En aquest sentit, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal recollides mitjançant el present
document, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del CLUB NÀUTIC GARRAF. La finalitat del
tractament és donar compliment a l’acord de junta en el que s’aprova el procediment de control d’accés de vehicles a
les instal·lacions del CLUB NÀUTIC GARRAF.

És responsabilitat de L’INTERESSAT/DA que facilita aquesta informació, vetllar per l’autenticitat i licitud de les
mateixes, essent el responsable d’informar i garantir el consentiment pel tractament de les dades de tercers que
pugui facilitar al CLUB NÀUTIC GARRAF.

En aquest sentit, L’INTERESSAT/DA consent de forma expressa a que les seves dades siguin tractades pel CLUB
NÀUTIC GARRAF amb la finalitat indicada anteriorment. Així mateix, L’INTERESSAT/DA queda informat/da de que
pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació i supressió a l’Oficina del Club
Nàutic Garraf, email: info@clubnauticgarraf.com

L’accés al pàrquing estarà regulat per càmeres lectores de matrícula d’ aquesta manera es facilita l’ accés i el fa més
còmode. A més dels lectors d’entrada i sortida inherents al sistema d’accés, i amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent
o inapropiat de les mateixes, s’instal·laran també càmeres de vigilància que controlaran en tot moment les barreres i
s’enregistraran les imatges.

Per poder donar d’ alta la matrícula dins el sistema, s’ ha d’ entregar la següent documentació:

Sol·licitud d' alta omplerta i signada (una per matrícula)

En relació al sistema de barreres:

- Cada targeta d’accés al pàrquing podrà tenir vinculades com a màxim cinc (5) matricules de vehicles (cotxes i/o
motos) de la seva titularitat. D’aquesta forma, EL/LA TITULAR podrà accedir amb qualsevol dels cinc vehicles però mai no
podrà tenir dos o més vehicles (cotxes i/o motos) associats a una sola targeta dins de la instal·lació.

- El funcionament es realitzarà amb lectors de matrícules. En cas de que aquest falli, EL/LA TITULAR podrà accedir amb la targeta
actual (no es faran targetes noves).

- El lector de matricules enregistrarà totes les matricules que entrin al pàrquing. En cas d’ús fraudulent o inapropiat de les
mateixes quedaran bloquejades i donades de baixa automàticament.

- EL/LA TITULAR sempre podrà entrar al pàrquing. Si el lector no funcionés i no portés la targeta a mà, podrà agafar un tiquet,
després i abans de sortir l’enregistrarà a les oficines del Club, on es comprovarà que durant el període de temps indicat pel tiquet,
no hi ha hagut cap altre vehicle relacionat amb la plaça pagada. En el cas que les oficines del Club estiguin tancades, EL/LA
TITULAR haurà de pagar el tiquet i posteriorment podrà anar a les oficines del Club, per prèvia comprovació anterior se li retorni
l’import del tiquet abonat.

Escullera de Ponent, s/n Garraf (Sitges) – Tel 93 632 00 13 info@clubnauticgarraf.com

* Camps obligatoris
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