Butlleta d’inscripció
(Marqueu amb un “X” les caselles)

Activitats Aquàtiques
DADES PERSONALS:
SOCI Núm. de Soci:

FILL/A SOCI Núm. soci pare/mare:

NO SOCI

A omplir pel personal del Club

NOM

Atès per:

COGNOMS

Data:

DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI

CODI CURSET:

NÚM.

PIS

PORTA

MUNICIPI

Les inscripcions seràn renovades automàticament
pel mes següent (socis i fills socis). Per cursar la
BAIXA, caldrà fer-ho per escrit ABANS DEL DIA
25 del mes en curs, a les oficines o a la recepció
del Club Natació Sabadell. Es considerarà baixa
automàtica la manca de pagament de dos rebuts
consecutius. El Club es reserva el dret de modificar aquesta normativa per motius d’espai i/o organització.

C.P.

CORREU-E
Signatura

TELÈFON 1
TELÈFON 2
SABADELL			

de/d’		

de

NOM ENTITAT BANCÀRIA:
Codi IBAN

Núm Entitat

Realitzarà l’activitat a:
INFANTS:
Nadons
Grup A (2 - 4 anys)

Oficina

DC

Centre Gran Via

Núm. Compte

Centre Can Llong

ADULTS:
Pre-Part Setmanes de gestació:
Natació

Dies:
Dilluns

De:

a

h.

Dimarts

De:

a

h.

Grup B (5 - 6 anys)

Aquacross

Dimecres

De:

a

h.

Grup C (7 - 11 anys)

Aquafibro

Dijous

De:

a

h.

Grup D (12 - 16 anys)

Aquatono

Divendres De:

a

h.

Entrenament Avançat

Recuperació

Dissabte

a

h.

De:

Recuperació

INFORMACIÒ BÁSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL
Finalitat: Formalitzar la inscripció en la activitat sol·licitada.
Tractar les dades durant el desenvolupament de l’activitat
sol·licitada, inclosos les dades de salut. Remissió de comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS, MMS)
o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal, dels
serveis, activitats, promocions, ofertes i noticies de CLUB
NATACIÓ SABADELL.
Legitimació: D’acord amb el nou Reglament Europeu
de Protecció de Dades (UE 2016/679), de plena aplicació
des de el passat 25 de maig del 2018, i amb el principi de
transparència i informació als interessats per a tractaments
vinculats amb la relació establerta, li demanem que ens
reiteri el seu consentiment exprés i positiu pel tractament
de les seves dades.

Autoritzo la remissió de comunicacions comercials de
serveis de CLUB NATACIÓ SABADELL.
Tractament de la imatge:
Autoritzo la gravació, fotografia i tractament de la
imatge del meu fill/a, del que sóc representant, obtinguda
de la participació d’aquest en activitats individuals o en
grup, para el seu ús i publicació en mitjans de difusió (web
o perfil del Club en xarxes socials), amb la finalitat de promocionar les activitats esportives i de lleure del Club.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits
legalment establerts.
Transferència Internacional: The Rocket Science Group LLC
de la plataforma de Mailchimp, per l’enviament de comunicacions electròniques.

Drets: El consentiment atorgat podrà ser revocat mitjançant escrit dirigit a CLUB NATACIÓ SABADELL. Tanmateix
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o l’oblit,
dirigint-se per escrit a: Montcada,2 (08203), Sabadell, o
per correu electrònic a l’adreça: rgpd@nataciosabadell.cat
en qualsevol cas, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (www.agpd.es) per a l’inici dels
tràmits necessaris per la defensa dels seus drets.
Pot consultar la informació ampliada en matèria de
Protecció de dades en el web:
http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/

