CLUB TENNIS GIRONA

FULL D'INSCRIPCIÓ A L' ESCOLA TENNIS I PÀDEL

INSCRIPCIÓ A:

Data:

TENNIS

PÀDEL

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR
NOM:

COGNOMS:

CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON 1:

TELÈFON 2:

DADES DE L'ALUMNE
NOM:

COGNOMS:

DNI:

SOCI

NO SOCI

DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
CODI POSTAL

MUNICIPI

NÚMERO DE TARGETA SANITÀRIA:
PAGAMENT:
IMPORT:

EFECTIU
BANC

€

PA GA M ENT PER A V A NÇA T A L'INICI DEL TRIM ESTRE

BANC

BANC O CAIXA

IBAN:
TITULAR DEL COMPTE
LLICÈNCIA TENNIS:
Curs 2022-2023

DNI:

€
Llicència obligatòria per la Federació Catalana de Tennis

MODALITAT D'INSCRIPCIÓ:
DIES:

HORARI:

GRUP:
SIGNAT*:

OBSERVACIONS:

Clàusula d'informació i consentiment per a la recollida Dades Personals

Club de Tennis Girona
De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i al Reglament Europeu
2016/679, RGPD de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Club de Tennis Girona, informa a pares,
tutors i representants legals de clients i/o usuaris menors d´edat, que les dades de caràcter personal,
de qualsevol tipus, recollits en aquest formulari, fulls d'inscripció, formularis web o qualsevol document
relacionat amb la recollida o tractament de dades de caràcter personal, seran objecte de tractament
automatitzat en un fitxer, per tal 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 esportius i d'avaluació.
Remissions circulars informatives.
Inclusió en esdeveniments, competicions i programes esportius.

Categoria de Dades: DNI-Nom-Cognoms-Direcció-Telèfon-Correu-Compte bancari-Targeta
Edat-Sexe-Numero Seguretat Social-Dades mèdiques

L'accés a les dades només serà efectuat per personal autoritzat i estarà subjecte al deure i obligació
de secret professional. Les vostres dades es tractaran d'acord amb la normativa vigent, sense que es
puguin utilitzar per a finalitats diferents de les aquí autoritzades i passaran a formar part de Club de
Tennis Girona.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre que no
exerceixi cap dret dels qui l'emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni
tampoc es farà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades i els
de limitació i oposició del tractament, mitjançant un escrit a la nostra direcció: Aragó, 58, 17003, Girona.
Teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no
afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També té dret a presentar una reclamació, si
considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent davant l'Autoritat de
control.
A aquest efecte, accepta que Club de Tennis Girona li pugui remetre comunicacions relatives als
serveis propis i comunicacions que puguin ser del seu interès i amb la signatura del present document
autoritzo i dono el meu consentiment que el meu número de telèfon mòbil pugui ser incorporat a un
Grup de WhatsApp del Club en què participo per rebre comunicacions relacionades amb el Club. El
Club no es fa responsable d'altres grups de WhatsApp que creïn socis, usuaris i entrenadors/es, ni del
contingut, ni informació que s'hi enviïn, ja que no és el grup oficial del Club.
Amb la signatura de l'actual document vostè dona el seu consentiment explícit per al tractament, ús i
recollida de les dades personals del menor segons la finalitat informada.
Nom i Cognoms del menor .....................................................................
Nom i Cognom de l'interessat .................................................................
DNI ..................................

Signatura de l´interessat

Recollida, Ús i Cessió de Drets d'imatges, vídeos i fotografies

Club de Tennis Girona
De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, Reglament Europeu
2016/679, RGPD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a 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,
implementats a Club de Tennis Girona, us informem que:
Finalitats: Recollida, ús i publicació d'imatges i de fotografies.
Consentiment publicació web i/o xarxes socials del CT Girona
Consentiment de publicacions a les xarxes socials de Mini Players

Categoria de Dades: Imatges, fotografies i vídeos.
Així com:
✓ Les imatges, fotografies i/o vídeos de menors d´edat recollits durant la realització d'activitats
seran objecte de tractament automatitzat reconeguts per llei i passaran a formar part d'un fitxer
de titularitat de Club de Tennis Girona,
✓ que aquestes imatges, fotografies i vídeos estan considerades com a tractament de dades i per
tant l'aplicació de la Normativa actual vigent és exhaustiva en termes de confidencialitat.
Per tant:
✓ està prohibida la utilització, difusió o comercialització mitjançant l'ús de qualsevol plataforma
electrònica, pàgines web, així com xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
Pinterest, LinkedIn, etc. i altres activitats a Internet si no hi ha el consentiment de la persona a
qui accedeix mitjançant consentiment i signatura d'aquest document.
✓ aquestes imatges, fotografies i vídeos només es poden fer servir per a la finalitat concretada
per les parts que serà la de la seva utilització per a la seva publicació a la pàgina web i xarxes
socials de Club de Tennis Girona.
D'acord amb allò establert a 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, amb la
signatura del actual document vostè accepta les condicions informades per Club de Tennis Girona en
relació amb les imatges, fotografies i vídeos realitzats per Club de Tennis Girona per a la finalitat
especificada.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades i els
de limitació i oposició del tractament, mitjançant un escrit a la nostra adreça: Aragó, 58, 17003, Girona..
Amb la signatura de l'actual document vostè dona el seu consentiment explícit per al tractament, ús i
recollida de les imatges personals del menor segons la finalitat informada.
Signatura de l'interessat

A Girona a ….. de ……………………….. de 202…
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 informarli 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

