FULL D'INSCRIPCIÓ SERVEIS I ESCOLA

Data:
INSCRIPCIO A: Campus d'Estiu 2020

DADES DE L'ALUMNE
NOM:

COGNOMS:

DNI:

SOCI

NO SOCI

DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
CODI POSTAL

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON 1:

TELÈFON 2:

NÚMERO DE TARJETA SANITARIA:
PAGAMENT:
IMPORT:

€

BANC

PAGAMENT PER AVANÇAT

EFECTIU**
Cal deixar, com a garantia, un titular i número de compte
BANC

BANC O CAIXA

IBAN:
TITULAR DEL COMPTE

DNI:

MODALITAT D'INSCRIPCIÓ:
GRUP

OPCIÓ

Iniciació tennis

A: 9h a 13h
C: 9h A 18h

B: 9h a 15h
D: 15h A 18h

Perfeccionament tennis
Pàdel (tots els nivells)

Setmana 1

Del 22 al 26 de juny 2020

Competició

Setmana 2

Del 29 de juny al 3 de juliol

Alt Rendiment

Setmana 3

Del 6 al 10 de juliol

Setmana 4

Del 13 al 17 de juliol

Setmana 5

Del 20 al 24 de juliol

DTE 5% PER 2n GERMÀ

Setmana 6

Del 27 de juliol al 31 de juliol

DTE 10% Inscripció a partir de 6 setm.*

Setmana 7

Del 3 d'agost al 7 d'agost

Setmana 8

Del 24 al 28 d'agost

Setmana 9

Del 31 d'agost al 4 de setembre

Setmana 10

Del 7 de setembre al 10 de setembre

SIGNAT*:
OBSERVACIONS:

Clàusula d'informació i consentiment per a la recollida de dades, imatges i fotografies de socis, clients i
usuaris menors d'edat

Club de Tennis Girona
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i en el Reglament Europeu 2016/679, RGPD
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Club de Tennis Girona, entitat responsable, informa als seus socis, clients,
pares, mares, representants legals o tutors i alumnes, que les dades de caràcter personal, imatges o fotografies recollides
en el present formulari, fulls d'inscripció o qualsevol document relacionat amb la recollida o tractament de dades i imatges,
seran objecte de tractament automatitzat en un fitxer, amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació

Clàusula d'informació i consentiment per a la recollida de dades, imatges i fotografies de socis, clients i
usuaris menors d'edat

Club de Tennis Girona
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i en el Reglament Europeu 2016/679, RGPD
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Club de Tennis Girona, entitat responsable, informa als seus socis, clients,
pares, mares, representants legals o tutors i alumnes, que les dades de caràcter personal, imatges o fotografies recollides
en el present formulari, fulls d'inscripció o qualsevol document relacionat amb la recollida o tractament de dades i imatges,
seran objecte de tractament automatitzat en un fitxer, amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació
que mantenim amb vostè amb les següents finalitats:
•
•
•
•
•

Obligacions pròpies d'una entitat esportiva - formativa.
Gestió d'expedients.
Remissions circulars informatives.
Inclusió en esdeveniments, competicions, activitats i programes esportius.
Cessió de dades e imatges a Federació Catalana de Tennis i altres entitats.

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui el contrari, sol·licitem el seu consentiment
per utilitzar les imatges captades durant el desenvolupament de les sessions de formació, entrenament, lúdiques,
esportives, organitzatives o de competició de manera informativa i sense cap fi comercial als nostres centres i/o altres,
per publicar-les a la pàgina web de Club de Tennis Girona, en xarxes socials i/o fullets informatius de l'entitat.
AUTORITZO al tractament de les dades del menor.
AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges del menor
NO AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges del menor.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació i oposició del
tractament, mitjançant un escrit a la nostra adreça: Aragó, 58, 17003, Girona.
A partir de la signatura del següent formulari vostè autoritza expressament el tractament i cessió de les seves dades e
imatges de caràcter personal per a la finalitat especificada, per part de Club de Tennis Girona.
Nom i Cognoms del menor ……………………………………………………..
Nom i cognoms del pare, tutor o representant legal

Signatura de l'interessat

……………………………………………………………….
DNI:………………………
A Girona a..….de………………………..de 20....
A l'efecte, accepta que Club de Tennis Girona pugui remetre-li comunicacions relatives als serveis propis i
comunicacions que puguin ser del seu interès.
Correu electrònic per rebre comunicacions: …………………………………………………
En virtut del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 i Reglament Europeu 2016/679, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades
passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Club de Tennis Girona. La informació registrada s´utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres
novetats. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades i els de limitació i portabilitat del tractament a Aragó, 58, 17003, Girona o
mitjançant un correu dirigit a info@tennisgirona.com .

Club de Tennis Girona
Aragó, 58 17003 Girona
info@tennisgirona.com 972201083 www.tennisgirona.cat

