Butlleta d’inscripció Sol·licitud de soci

Marqueu amb un “X” les caselles i empleneu amb lletres majúscules. Obligatori portar el DNI.

ALTA
SOCI
ONLINE

CODI:

DATA D’INSCRIPCIÓ

/

/

NÚM. TREBALLADOR

DADES PERSONALS:
DNI
NOM
COGNOMS
DOMICILI
NÚM.

PIS

PORTA

MUNICIPI

C.P.

E-MAIL
TELF.

MÒBIL

DATA NAIXEMENT

SEXE

MASCULÍ

INGRÉS COM A SOCI/A, SENT PROPOSAT/DA PELS SOCIS NÚM.:

FEMENÍ

SOCI NÚM.

(els socis avaladors han d’ésser majors d’edat i tenir una antiguitat mínima d’un any)

SOCI NÚM.

HA ESTAT ANTERIORMENT SOCI

SI

NO

NOM ENTITAT BANCÀRIA:
Codi IBAN

Núm Entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

EN CAS DE PODER GAUDIR DE DESCOMPTE PER QUOTA FAMILIAR, INDICA EL NOM I COGNOM DELS ALTRES
MEMBRES DE L’UNITAT FAMILIAR
NOM:			

NÚM. SOCI/SÒCIA:

NOM:			

NÚM. SOCI/SÒCIA:

NOM:			

NÚM. SOCI/SÒCIA:

NOM:			

NÚM. SOCI/SÒCIA:

SIGNATURA SOL·LICITANT

AUTORITZACIÓ PARES O TUTOR LEGAL (per a menors de 18 anys)
DNI TUTOR

SIGNATURA TUTOR

NOM
AVÍS LEGAL - D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals facilitades en aquesta sol.licitud, i totes aquelles que
es generin a partir del moment en que vostè sigui donat d’alta com a
soci d’aquest Club, incloses les dades de salut, seran incorporades en un
fitxer creat sota la responsabilitat del CLUB NATACIÓ SABADELL, amb la
finalitat de gestionar la seva relació amb el Club, enviar-li la nostra revista
mitjançant correu postal o electronic, dur a terme la gestió comptable,
administrativa i de facturació i enviar-li informació comercial sobre els
nostres productes i serveis mitjançant correu electrónic, postal o fax.

El Club destinarà 1€ de la teva inscripció a la Fundació Club
Natació Sabadell per a la promoció de l’esport adaptat.

2016

accessos a les instal.lacions, i que vostè pot ser objecte de filmació per
les mateixes.
En tot cas, vostè pot exercitzar els seus drets d’accés, rectificaciío, cancel.lació i oposició, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL, c/
Montcada, 2. 08203-Sabadell
Aquesta autorització té validesa fins a la seva revocació per part del titular
de les dades.

Signatura del titular de les dades*

Marqui la casella, si no desitja rebre la nostre revista.
Marqui la casella, si no desitja rebre informació comercial.
El CLUB NATACIÓ SABADELL l’informa que per a garantir la seguretat
del Club i dels seus socis, s’han instal.lat càmeres de video vigilància als

* En cas de ser menor de 14 anys haurà de signar el pare, la mare o el tutor.

OMPLIR PEL PERSONAL DEL CLUB

EL PRIMER PAGAMENT ES FARÀ EFECTIU AL MOMENT
DE LA INSCRIPCIÓ. PELS SEGÜENTS ÉS OBLIGATORI FACILITAR LES DADES BANCÀRIES
El/la sol.licitant es compromet a complir les obligacions
que imposa la legislació especifica aplicable al Club, i
també els estatuts, el reglament de règim interior i els
acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern.

PER CURSAR BAIXA CAL FER-HO PER ESCRIT ABANS
DEL DIA 25 DEL MES EN CURS.

Número de soci:

