ESCOLA DE FUTBOL SALA
FULL D’INSCRIPCIÓ – Curs 2018-2019
DADES PERSONALS

NOM I COGNOMS ……………………………………………………..……..............................…………...............……....….....….……....….


SOCI

Núm. Soci .....................................

Llicència Núm. ............................................................



FAMILIAR DE SOCI*

( Núm. Abonat ........................................... )

*Dades del soci familiar

Nom del soci familiar .....................................................................................................
Núm. Soci ............................................... Parentiu ....................................................



NO SOCI

En cas de familiar de soci o no soci, ompliu les següents dades (o si sou soci i heu canviat alguna dada):
Data de naixement ............................ DNI ................................. Núm. CatSalut ............................................…
Adreça …………………….…………….................................................................………………… Codi postal .....…..…...….....
Població ………………………………..………. Email ……………….......…………………..................……………………........................
Telèfon fix .................................... Mòbil .................................... Altres telèfons ..............................................

ESCOLA DE FUTBOL SALA






(marcar l’opció escollida)

“MENUDETS” i “MENUTS” (nascuts entre 2012 i 2014)
PREBENJAMINS (nascuts entre 2010 i 2011)
ALEVINS (nascuts entre 2007 i 2008)
CADETS (nascuts entre 2003 i 2005)
SÈNIOR FEMENÍ (nascudes abans de 2000)

NOTA: El Club es reserva el dret de suspendre els cursos que no arribin a un mínim d’inscrits per a realitzar-los.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb la normativa sobre protecció de dades posem a la vostra disposició aquesta informació bàsica sobre el tractament de
les dades de caràcter personal que us disposeu a proporcionar-nos. Responsable del tractament: CLUB TENNIS BARCINO, tel. 934170805, dpdctb@ctbarcino.cat | Finalitat principal:
Gestionar la inscripció de l’alumne/a a l’activitat i promocionar les activitats del club | Legitimació: Consentiment de l’interessat/representant legal i execució d’un contracte |
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte autorització expressa del representant legal o per obligació legal. | Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, portabilitat de les
dades, limitació i oposició al seu tractament, transparència i dret a no ser objecte de decisions automatitzades | Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i
detallada sobre la nostra política de privacitat a www.ctbarcino.cat/avis-legal.

 Autoritzo l’enviament de comunicacions informatives relatives a activitats, productes o serveis a través de mitjans electrònics.
 Autoritzo a Club Tennis Barcino a prendre imatges i/o vídeos de l’alumne/a i la seva posterior divulgació a la seva pàgina web i altres mitjans de comunicació amb la finalitat de
promocionar i divulgar les activitats i actes organitzats per l’entitat.
Perquè quedi constància, declaro haver entès la informació facilitada i dono el meu consentiment al tractament que es farà de les dades facilitades.

Dono conformitat a totes les dades del formulari i declaro conèixer i acceptar la normativa d’aquestes activitats.

Vist i plau (espai reservat Administració)

SIGNATURA AUTORITZADA ..................................................
DATA DE LA INSCRIPCIÓ ...........................
Club Tennis Barcino · Pl. Narcisa Freixas, 2-3 · 08022 Barcelona · Tel. 93 417 08 04 · www.ctbarcino.cat · ctbarcino@ctbarcino.cat

Data

