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1 PRESENTACIÓ

El codi de bona conducta que es presenta té per objectiu
regular l’organització i el funcionament de la Unió Esportiva de Gurb, en tots els seus àmbits, l’esportiu, el social i
l’institucional, amb plena concordança amb allò establert
en la seva filosofia i estatuts.
És per això que aquest codi serà d’obligatori coneixement
i compliment per a totes aquelles persones vinculades, en
major o menor mesura, al club. En aquest aspecte, el club
es compromet a garantir l’accés a aquest document de
forma fàcil, per tal de garantir la seva difusió, part fonamental per tal de poder portar-lo a terme.
Qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació efectuada per la Unió Esportiva de Gurb en aplicació d’aquest codi
té com a finalitat contribuir al bon funcionament de la entitat i a l’adequada formació integral dels seus futbolistes.
Per dur a terme aquest objectiu, la Unió Esportiva de Gurb
a creat una estructura organitzativa composta per la junta directiva, la coordinació general esportiva, l’estructura
d’scouting i seguiment, el personal administratiu, el personal de manteniment i material, els entrenadors i delegats,
i els jugadors.
Ha de ser voluntat explícita per part de tots els integrants
de l’estructura de la Unió Esportiva Gurb el bon funcionament de la mateixa i, en conseqüència, la denúncia de
totes aquelles actituds o comportaments que atemptin
contra aquest codi de bona conducta, contra la imatge de
l’entitat o contra qualsevol dels integrants que en formin
part.
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2 OBJECTIUS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Els dos objectius generals per als que es crea aquest document son:
a)La formació integral com a futbolista de tots i cada un
dels jugadors del Club.
d)La creació d’una identitat pròpia que defineixi el club i el
caracteritzi davant tots els altres clubs.
És per això que, des del moment que qualsevol persona
passa a formar part de la Unió Esportiva de Gurb, garanteix el seu coneixement d’aquests dos objectius i es compromet a fer tot el possible, dins les seves responsabilitats,
per tal d’aconseguir-los.
Àmbit d’aplicació:
Aquest codi serà aplicat:
1. A Tots els jugadors inscrits a la Unió Esportiva de Gurb
des del moment de la formalització de la seva inscripció
fins al moment de formalització de la seva baixa.
2. A tot el personal tècnic de la Unió Esportiva de Gurb
(tècnics, delegats, jugadors) i a la junta directiva del club.
3. A tots els familiars/tutors dels jugadors des del moment
de la formalització de la seva inscripció fins al moment de
formalització de la seva baixa.
4. Al personal administratiu i de manteniment i material
5. A totes aquelles persones o entitats que, per qualsevol motiu o període de temps, col•laboren amb l’entitat o
participen de les diferents activitats o iniciatives de la mateixa, sense necessitat de formar-ne part de forma oficial
o sense necessitat d’haver formalitzat la seva inscripció al
club.
6. A tots els usuaris de les instal•lacions que el club gestiona i utilitza.

4

Codi de bona conducta - Unió Esportiva de Gurb

3 NORMA GENERAL APLICABLE

A tots els efectes, la junta directiva, la coordinació general
esportiva, l’estructura d’scouting i seguiment, el personal
administratiu, el personal de manteniment i material, els
entrenadors i delegats, els jugadors i els familiars o tutors
dels jugadors seran responsables directes de les accions
que realitzin. L’incompliment per part de les persones anomenades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en el present codi habilitarà a la Unió Esportiva de
Gurb per imposar a les persones directament responsables, les sancions que es creguin oportunes i, amb casos
d’extrema gravetat, expulsar-los de l’entitat.
Així mateix, la Unió Esportiva de Gurb no es fa responsable
de les accions que facin les persones que representen el
club, dins o fora de les seves instal·lacions, i que puguin
anar en contra de la Llei. En aquest aspecte, qualsevol
persona de les anteriorment descrites, des del moment
en que entren a formar part del Club, declaren ser coneixedors d’aquest codi de bona conducta i declaren, també,
rebutjar emprendre accions legals contra la Unió Esportiva
de Gurb per a accions realitzades de forma personal per
als integrants de l’entitat i eximeixen de tota responsabilitat al Club per als possibles d’anys que puguin causar
aquestes persones dins i fora de les instal•lacions del club.
D’igual manera, en el moment de formalitzar la inscripció
com a jugador, tècnic o col·laborador del club, es renúncia als drets d’imatge, tot cedint-los a la Unió Esportiva
de Gurb per tal que pugui gestionar-los de la forma que
més beneficiï al club. Els jugadors, pares/mares/tutors,
tècnics o altres col·laboradors de la U.E. Gurb renúncien
a demanar cap tipus de compensació econòmica o de cap
altra tipus en referència a la utilització de fotografies on
hi apareixi la seva persona i que siguin utilitzades per la
U.E. Gurb per fer difusió de l’entitat o les seves activitats,
per fer-ne ús comercial o divulgatiu, o per qualsevol altre
objectiu.
Es consideren normes d’aplicació subsidiàries, en els seus
respectius àmbits, el Reglament General de la Federació
Catalana de Futbol i l’Estatut del Directiu.
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4 JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és el màxim òrgan de gestió del Club,
assumint les funcions de representació, gestió, direcció i
execució de les seves competències que li encarreguen els
Estatuts.
1. Els membres de la junta directiva es comprometen a
vetllar per a que les activitats de la Unió Esportiva de Gurb
es desenvolupin d’acord amb el seu ideari, amb la finalitat
de fer possible l’efectiva consecució dels objectius plantejats.
2. Els membres de la junta directiva de la Unió Esportiva
de Gurb garantiran, en l’àmbit de la seva competència,
l’exercici dels drets i deures reconeguts en aquest codi,
als jugadors/jugadores, entrenadors/es,delegats/es així
com els pares i mares i persones vinculades i vetllaran pel
compliment dels drets i deures corresponents. Així mateix,
afavoriran la participació efectiva de tots els membres de
la Unió Esportiva de Gurb en el dia a dia, en la seva gestió
i en la seva avaluació.

6

Codi de bona conducta - Unió Esportiva de Gurb

5 COORDINACIÓ GENERAL
ESPORTIVA
Són responsabilitats i capacitats pròpies del coordinador
general esportiu:
1. Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats de caràcter disciplinari d’acord amb les disposicions vigents, sense
perjudici de les competències de la Junta Directiva.
2. Gestionar, seguir i el controlar als equips i jugadors, en
totes les categories i edats, vigilant el compliment adequat
dels objectius planificats i del compliment del codi de bona
conducta.
3. Al principi de cada temporada haurà de treballar i planificar conjuntament amb els seus col·laboradors, els objectius esportius i les possibles modificacions del codi de
bona conducta i garantir la bona comunicació a la resta de
integrants del club.
4. Executar els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de
les seves competències.
5. Estarà sempre, segons l’horari establert, en disposició
de clarificar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors, pares/mares o jugadors/es de la
Unió Esportiva de Gurb.
6. En totes les categories procurarà formar els equips per
anys de naixement. En el cas que en una mateixa categoria hi hagi dos equips, es podrà proposar a la Junta, formar
els equips a criteri del coordinador general esportiu i dels
entrenadors de la categoria afectada pel seu nivell de joc
i es podrà donar la circumstància que un mateix equip tingui jugadors que hagin nascut amb un any de diferència.
7. La facultat de poder passar els jugadors/es, juntament
amb el parer dels pares/mares, jugadors/es i entrenadors
dels equips afectats, d’un equip a l’altre, per motius tècnics-esportius, també d’una categoria a una altra sempre
que no s’incompleixin els Reglaments de la Federació Catalana de Futbol.
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6 ENTRENADORS
Els entrenadors són aquells membres de la Unió Esportiva
de Gurb que tenen assignada la funció docent en l’àmbit
esportiu. La seva pràctica s’orientarà a l’assoliment dels
objectius establerts en la planificació de la temporada.
Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli
principal de la seva formació i tenen l’absoluta confiança
tant del Coordinador general esportiu com de la Junta Directiva.

7. Es prohibeix la realització de fotografies no oficials als
jugadors en qualsevol instal·lació del club sense el consentiment previ i per escrit de pares, mares o tutors legals.
8. Es prohibeix la utilització del telèfon mòbil durant les
hores en que s’està realitzant l’activitat d’entrenador.

DRETS
1. Exercir les seves funcions, tot respectant i complint la
planificació, els objectius i el codi de bona conducta de la
Unió Esportiva Gurb en els equips de treball que se’ls hi
assigni.
2. Ser tractats correctament i amb respecte per la resta
d’estaments i membres de la Entitat.
3. Utilitzar els medis materials i instal•lacions del club per
assolir els objectius, tenint present les normes que en regulen el seu ús.
4. Presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu als responsables del club.

9. Desenvolupar amb competència i puntualitat les feines
i activitats corresponents.
10. Atendre les consultes dels jugadors/es, estimular el
seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament
de tots els jugadors.
11. Atendre les consultes dels pares i mares dels jugadors/
es i compartir-les amb el coordinador general esportiu.
12. Aplicar les nomes de disciplina i convivència descrites
en aquest document.
13. Complimentar els registres de control que la Unió Esportiva Gurb posa a la seva disposició.
14. Elaborar un informe d’avaluació per cada alumne tres
vegades per temporada.

DEURES
1. Complir amb la planificació establerta per a la coordinació general esportiva i lluitar per a la consecució dels
objectius establerts.
2. Aplicar la metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu del club per a la formació dels esportistes,
complint amb els criteris fixats pel Coordinador general
esportiu.
3. Participar de forma activa i positiva, menys en el cas de
falta justificada, en totes les activitats programades, així
com en aquelles que hi sigui convocat.
4. Mantenir una conducta correcte,
amb l’ideari de la Unió Esportiva de
envolupament de la seves funcions,
relació amb els diferents estaments
especialment amb els jugadors/es.

6. Queda totalment prohibida la tinença i/o consum de
substàncies estupefaents il•legals, substàncies dopants o
begudes alcohòliques en les instal•lacions de la Unió Esportiva de Gurb i/o durant l’execució de les activitats del
club.

digna i respectuosa
Gurb durant el desaixí com en la seva
i membres del club

5. No fumar dins les instal•lacions del club durant la realització de les funcions que els pertoca.

15. Estan obligats a col·locar i a guardar el material necessari pel desenvolupament dels entrenaments i partits.
16. Respectar i complir els acords que pren la Junta Directiva.
17. Portar sempre l’equipament i la roba esportiva adequada en l’activitat que es realitzi.
18. Avisar als jugadors/es del seu equip en el cas que no
s’hagi pogut trobar un substitut, per absència als entrenaments o cancel·lació d’un partit o el canvi de l’horari d’un
partit.
19. Comunicar-se amb el coordinador general esportiu
abans del desplaçament en el cas de inclemències meteorològiques o imprevistos, per assegurar la cancel•lació o
no del partit.
20. És el responsable dels jugadors/es de la Unió Esportiva
de Gurb fins que hagin abandonat les instal•lacions del
club. En aquest aspecte, no podrà deixar marxar cap jugador menor d’edat sol sense que, prèviament, el pare/mare
o tutor legal del mateix no hagi presentat un consentiment
per escrit.
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7 JUGADORS
DRETS
1. El /La jugador/a té dret a rebre una formació que li permeti el desenvolupament i millora de les seves capacitats
futbolístiques bàsiques.
2. Tots els jugadors/es tenen dret a les mateixes oportunitats. No hi haurà més limitacions que les derivades del
seu aprofitament, esforç o aptituds per l’esport. Per assegurar aquest dret, la Unió Esportiva Gurb es compromet a
facilitar: Un cos tècnic per equip, instal.lacions esportives
adequades, equipament esportiu, la participació de tots
els equips en competicions oficials excepte la categoria
que no ho permeti.
3. Dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la
seva dignitat personal.

8. Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, sense perjudicar els interessos esportius de l’entitat.
9. La conducta dels jugadors/es ha de ser sempre extremadament correcta tant en els partits, actes, entrenaments, desplaçaments, concentracions, etc.
10. El jugador/a de la Unió Esportiva de Gurb estarà sempre a disposició de l’entitat, avantposant els interessos generals del club als interessos individuals sempre que sigui
convocat per equips de categoria superior o inferior i es
compleixin les normes federatives.
11. És una norma obligatòria que tots els jugadors/es, una
vegada acabin els partits, saludin als jugadors de l’altre
equip i a l’àrbitre.

4. No es podrà quedar exclòs de la convocatòria del partit
en cas que no es superi el límit de 18 jugadors per futbol
11 i de 11 per la categoria de futbol 7 (exceptuant els casos de sancions disciplinaries o absència en entrenaments
previs).

12. És un deure obligatori de tots els jugadors/es mantenir
una correcte higiene personal. En aquest aspecte, estan
obligats a dutxar-se desprès de tots els partits i entrenaments en funció de les edats i habilitats de cada jugador.
La dutxa es podrà suprimir a criteri del entrenador sempre
que les instal•lacions no compleixi les condicions higièniques sanitàries.

DEURES

13. Cal estar al corrent de pagament de les quotes del
Club. En cas contrari el / la jugador/a, encara que participarà dels entrenaments del seu equip, podrà no ser
convocat a partits oficials fins l’abonament de les quotes
pendents. En situacions atípiques o especials, la Junta Directiva determinarà les actuacions que calgui dur a terme.

1. Assistir als entrenaments amb puntualitat prèviament
establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar
en tots els aspectes.
2. Assistir a tots els partits als quals estiguin convocats i
amb l’antelació determinada per l’entrenador.
3. Justificar les absències als entrenaments i partits en
aquells casos en els que no pugui acudir per causes de
força major, havent-ho de comunicar al seu entrenador
amb la deguda antelació.
4. Tenir cura del material esportiu de la Unió Esportiva
Gurb i de les seves instal•lacions fent-ne un ús adequat i
correcte.
5. Retornar en perfetes condicions l’equipament que li sigui facilitat per la Unió Esportiva de Gurb a la finalització
de cada temporada.
6. Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments i partits respectant els jugadors/es, companys/es,
àrbitres, entrenadors i qualsevol persona i amb el públic
en general.
7. Queda totalment prohibida la tinença i/o consum de
substàncies estupefaents il•legals, substàncies dopants o
begudes alcohòliques en les instal•lacions de la Unió Esportiva de Gurb i/o durant l’execució de les activitats del
club.

14. Quan un jugador/a desitgi tramitar la baixa per abandonar l’entitat, haurà de sol•licitar i motivar la seva petició
davant l’entrenador/a i el coordinador general esportiu o
la junta directiva per escrit. En qualsevol cas, si té quotes
pendents o algun altre tipus d’obligació amb el Club no
complerta, no obtindrà la baixa fins que aquestes hagin
estat abonades o realitzades.
15. Constitueix un deure dels jugadors el coneixement i
compliment de tots els punts que estableix aquest codi de
bona conducta.
16. Cap jugador/a podrà entrenar o realitzar proves amb
un altre club sense l’autorització expressa del coordinador
general esportiu.
17. No utilitzarà, en cap cas, ni en els entrenaments, ni en
els partits, rellotges, polseres, anells, collars, pírcings, gorres, viseres o altres objectes que puguin causar lesions,
tant al/a la portador/a, com als/les companys/es o als/a
les adversaris/àries
18. Vendre els talonaris de loteria que el club li entregui i
retornar els diners abans de la data fixada.
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8 DELEGATS
Correspon als pares/mares delegats desenvolupar les següents funcions.
1. Aconseguir el millor clima de col•laboració entre els pares /mares i l’entrenador de l’equip.
2. Actuar com a delegat de camp quan l’equip jugui com a
local i com a delegat de l’equip quan jugui com a visitant.
3. Col•laborar amb l’entrenador per la bona marxa de
l’equip, tenint cura del bon estat del material de la entitat
i de les seves instal•lacions quan actuï com a delegat de
camp.
4. Actuar com a portaveu del conjunt de pares representants legals dels jugadors/es davant de la junta directiva
o coordinació esportiva sobre qualsevol incidència sorgida
en el partit. Tindrà cura que aquests no interfereixin en les
qüestions tècniques de les alineacions i de l’organització
del mateix.
5. Transmetre a la junta directiva o coordinador esportiu
els suggeriments, queixes i observacions de tot tipus dels
pares o representants legals.
6. Facilitar la tasca organitzativa de l’equip en els partits:
fitxes, material esportiu, logística, etc. i altres que li siguin
encomanades per l’entrenador o el coordinador esportiu
general.
7. Els/les delegats/des no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques de l’entrenador/a. En cas
d’absència del/de la tècnic/a, el Coordinador general esportiu corresponent nomenarà la persona per a fer aquesta funció.
8. Haurà de controlar el contingut de l’acta arbitral, en
especial el resultat, els canvis i les targetes. En els partits
en camp propi, serà el responsable de rebre i atendre als
equips visitants i a l’àrbitre o àrbitres del partit i els hi indicarà quin vestidor tenen assignat.
9. Acompanyarà a l’àrbitre o als/a les àrbitres des del terreny de joc fins al vestidor, tant al descans del partit com
a la fi del mateix, vetllant, si calgués, per la seva integritat
física.
10. És el responsable de coordinar les sortides i els desplaçaments dels partits a camp contrari.
11. Els dies de partit, serà el darrer en sortir del vestidor i
procurarà que ningú s’oblidi la indumentària i que tots/es
els/les jugadors/es siguin recollits, si és el cas, pels seus
pares o tutors legals
12. Realitzar les funcions que li dona el Reglament de la
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9 PARES / MARES / TUTORS
1. La inscripció d’un jugador/a a la Unió Esportiva de Gurb
suposa el coneixement i l’acceptació per part dels pares/
mares de l’ideari i la normativa interna, així com procurar
que els seus fills i filles les respectin.
2. Els pares tenen el dret a ser informats de la marxa
esportiva i del comportament del seu fill/a, a través dels
informes trimestrals.
3. Els drets i les obligacions dels pares recollits en el
present codi, s’entendran referits, en el cas d’absència
d’aquests, als tutors o representant legal del jugador/a.
4. Al principi de cada temporada, facilitaran a la Unió Esportiva de Gurb les dades administratives i autoritzacions
que es sol•licitin.
5. Es responsabilitzaran que la documentació sol•licitada
per l’entitat sigui vigent i de lliurar-la dins dels terminis
assenyalats.
6. Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i
demanats per el club de la manera i pagaments establerts.
La devolució dels rebuts podrà suposar la suspensió dels
drets del jugador/a fins el seu complet pagament amb interessos i despeses de gestió incloses.
7. Quan sol•licitin la baixa de la Unió Esportiva de Gurb,
no es retornarà cap quantitat de la matrícula i s’haurà de
retornar tot el material entregat per el club.
8. Les despeses generades per les devolucions bancàries
es al càrregaran als pares dels jugadors/es.
9. No es donarà de baixa un jugador/a una vegada iniciada
la temporada i tramitada la fitxa del jugador/a a la Federació Catalana de Futbol o Consell Esportiu d’Osona.
10. Els pares es faran responsables del transport dels seus
propis fills en cada partit o desplaçament. En cap cas es
podran demanar responsabilitats, en cas d’accident, a les
persones que, de mutu acord amb els pares, efectuïn el
transport de jugadors o al club.

13. Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’entitat ha de dirigir-se
al coordinador general esportiu (en cap cas a l’entrenador
o entrenadors), essent aquest l’encarregat de fer arribar la
proposta en qüestió a la a la Junta Directiva.
14. És important que sàpiguen que la inscripció del/
de la seu/a fill/a o familiar no inclou l’elecció d’equip o
d’entrenador. En cap cas s’assegura una determinada participació o posició tàctica en els partits.
15. Els pares, les mares, els/les tutors/es legals o els familiars en general dels jugadors/es més petits són els responsables d’acompanyar i recollir els seus fills/es o familiars abans d’iniciar el partit o l’entrenament, així com un
cop finalitzat. En cap cas els jugadors/es més petits poden
romandre sols a les instal•lacions del Club fora de l’horari
d’entrenament o partit. Els pares tenen la obligació de recollir amb puntualitat als jugadors, eximint al club de tota
responsabilitat en hores no corresponents a les pròpies de
l’exercici de l’activitat futbolística.
16. Tenen prohibit l’accés als vestuaris i al terreny de joc,
exceptuant que sigui amb el permís dels entrenadors.
17. Els pares/mares dels jugadors de la Unió Esportiva de
Gurb reconeixen els drets de formació de la Unió Esportiva
de Gurb durant el temps de permanència a la mateixa i
entenen que en el cas d’haver-hi compensació econòmica
als pares o a altres clubs posteriors al traspàs del nostre
club, la Unió Esportiva Gurb serà compensada amb una
part de la mateixa. Per aquest motiu la Unió Esportiva de
Gurb podrà sol•licitar la firma d’un contracte als pares del
jugador/a amb la finalitat de preservar els drets de formació. Aquest contracte es podrà sol•licitar, per les noves
incorporacions, en el moment de matricular-se al club i
pels jugadors/es ja matriculats en el moment de marxar a
una altra entitat esportiva.
18. Vendre els talonaris de loteria que el club li entregui i
retornar els diners abans de la data fixada.

11. El comportament ha de ser sempre responsable i
exemplar, propi de la filosofia que promou el Club, tant en
els entrenaments, com de forma especial, en la competició, mostrant en tot moment respecte i educació vers als/a
les jugadors/es, àrbitres, tècnics/quesi públic en general.
No han d’oblidar mai que són integrants del Club, representant-lo en tot moment, havent de donar una imatge
positiva del mateix
12. Evitaran de realitzar comentaris tècnics o tàctics als/a
les Entrenadors/es o esportistes en el decurs dels entrenaments i de les competicions.
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11 LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
CLAUSULA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES, segons es recull en la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre.

1. D’acord amb la vigent normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al/la soci/a,
jugador/a (en el seu defecte, tutor/a) i/o entrenador/a ,de
que les seves dades personals recollides durant el procés
d’inscripció i aquells altres que vagi proporcionant durant
la seva relació amb la UNIO ESPORTIVA DE GURB, seran tractats d’una manera automatitzada i no automatitzada amb la finalitat de portar a terme l’adequat desenvolupament, compliment i control de la relació, així com
per altres serveis relacionats amb la seva carrera i amb
l’administració de la UNIO ESPORTIVA DE GURB, amb
adreça Crta de Sant Bartomeu, s/n –zona esportiva- CD
3307, 08503 Gurb.
2. Es posa en coneixement del soci/a, jugador/a (en el
seu defecte, tutor/a) i/o entrenador/a el dret d’accés, rectificació i, en el seu cas, una vegada finalitzada la relació,
cancel•lació de les dades personals mitjançant petició escrita dirigida a l’administració de la UNIÓ ESPORTIVA DE
GURB.

5. El/La soci/a, jugador/a (en el seu defecte, tutor/a) i/o
entrenador/a es compromet a no divulgar les dades, documentació e informació respectius que estiguin marcats
com a confidencials, que per la seva naturalesa ho siguin o
que així ho estableixi la UNIO ESPORTIVA DE GURB, a cap
persona física o jurídica, aliena al objecta de la relació amb
el Club, així com a no publicar-la, ni de cap altre forma, be
directament, be a través de terceres persones o entitats,
posar-les a disposició de tercers sense previ consentiment
per escrit de la UNIO ESPORTIVA DE GURB.
6. Les obligacions de secret professional i confidencialitat contingudes en aquesta clàusula tindran una duració
indefinida i es mantindran en vigor després de la resolució de la relació per qualsevol causaencomanades per
l’Entrenador, el coordinador esportiu general.

3. Així mateix, el soci/a , jugador/a (en el seu defecte,
tutor/a) i/o entrenador/a dona el seu consentiment per
què la UNIO ESPORTIVA DE GURB, cedeixi les seves
dades a d’altres entitats amb les que hi faci acords de
col•laboració per el millor funcionament i prestació dels
serveis al club, siguin dins d’Espanya o al estranger, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció
de les dades de caràcter personal.
4. S’informa al soci/a, jugador/a (en el seu defecte, tutor/a)
i/o entrenador/a que les dades de salut del soci/a que en
el seu cas pogués recollir la UNIO ESPORTIVA DE GURB,
seran incorporats als arxius de la seva titularitat, en el
que s’aplicaran les mesures de seguretat qualificades com
de nivell alt, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Real Decret
1720/2007, de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
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