CLUB FALCONS SABADELL

C/ Osaka, 10
08203 Sabadell - Barcelona
Tel.: 93 725 49 95 - 608 43 21 94
www.falconssabadell.cat info@falconssabadell.cat

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 2022
Dades personals
Si us plau ompliu TOTS els apartats amb lletres majúscules
Nom
Cognoms
Carrer
Número

Pis

Porta

Codi Postal
Població
Comarca
Telèfon

Mòbil

Data Naixement

D.N.I.

E-mail:
Altres
comentaris

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
En .................................................................amb D.N.I. núm...............................
titular del compte, autoritzo al Club Falcons Sabadell amb CIF G-58337395 a
carregar anualment el rebut corresponent (54 € majors de 25 anys, de 18 a 25
anys 47 €, 42 € menors de 18 anys i 37 € majors de 65 anys), al número de
compte bancària indicada, d’acord a l'establer en el nou reglament de la UE
260/2012.
IBAN:
E S

Cal portar una foto de carnet o enviar-la al mail info@falconssabadell.cat
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CLAUSULES CONSENTIMENT - PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) , i altres normatives
vigents en matèria de protecció de dades personals, l'informem que les dades incorporades en
el present imprès, seran tractades per CLUB FALCONS SABADELL (Responsable del Tractament)
amb la finalitat de prestar els serveis corresponents i per a la gestió administrativa del centre.
L’accés a les dades només serà efectuada per personal autoritzat i estarà subjecte en deure i
obligació de secret professional. Les seves dades es tractaran d’acord amb la normativa vigent,
sense que puguin utilitzar-la per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.
US IMATGE: En compliment de la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l'Honor, a la
Intimitat Personal i Familiar i de la Pròpia Imatge, reconegut per l'article 18.1 de la Constitució,
marcant la casella corresponent, li sol·licitem el seu consentiment exprés per a autoritzar-nos a
usar la seva imatge i col·locar-la en xarxes social, pàgina web, butlletins, i cartellera de
l’entitat.
Per aquest motiu,
Autoritzo l’entitat a la publicació de la meva imatge per a la finalitat
anteriorment descrita
NO autoritzo l'entitat a la publicació de la meva imatge.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre
que no exerceixi cap dels drets que li emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per
obligació legal. Una vegada les seves imatges ja no siguin necessàries, es guardaran,
degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents.
Mitjançant la signatura del present document, i de conformitat amb el que s'estableix en la
normativa vigent, vostè atorga el consentiment exprés perquè es procedeixi, amb les finalitats
esmentades en els apartats anteriors, al tractament de les dades personals facilitades.
Així mateix, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de
les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ Osaka, 10 08203
Sabadell (Barcelona), o enviant un correu electrònic a info@falconssabadell.cat . Té dret
igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del
consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També té dret a
presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que es poden haver
vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).
Amb la signatura del present document, el sotasignat (o representant legal) es considera
informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.
N om i Cognoms:

En Sabadell, a ............ de .........................de 2022
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D NI

Signatura:

