Butlleta d’inscripció Sol·licitud de soci

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

ALTA SOCI

CODI:

DATA D’INSCRIPCIÓ

/

/

NÚM. TREBALLADOR

DADES PERSONALS:
DNI
NOM

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

COGNOMS
DOMICILI
NÚM.

PIS

PORTA

MUNICIPI

C.P.

E-MAIL
NOTA INFORMÀTIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES.
Club Natació Sabadell té especial cura del tractament de les seves
dades d’acord amb la normativa actual que regula el tractament de
dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

TELF.

MÒBIL

DATA NAIXEMENT

SEXE

Finalitats del tractament: Tractar les seves dades, o les del seu fill/a
del qual tingui la pàtria potestat, durant tot el període de relació amb
l’entitat. Remissió de comunicacions electròniques no comercials pel
manteniment de la relació contractual que ens uneix, via correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal.

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

Tractament de la imatge: Per accedir a les nostres instal·lacions és
obligatori fer us del carnet de soci, personal i intransferible, és per això
que li farem una fotografia del seu rostre (o la del seu fill/a del qual té
la pàtria potestat) que només tractarem per inserir al carnet personal,
sense fer cap altre ús. Tanmateix, Club Natació Sabadell, li informa que
per a garantir la seguretat s’han instal·lat càmeres de video- vigilància
en diversos punts de les instal·lacions , punts on es visible un cartell
que informa de la presència de la càmera.
Consentiments: En el moment d’alta de soci li demanarem el seu
consentiment en el cas que, com a mètode alternatiu, vulgui accedir
a les nostres instal·lacions mitjançant un patró de la seva empremta
digital i també per si vostè vol rebre informació comercial del serveis
de Club. En el cas que vostè es faci usuari de la nostra àrea de salut o
que el Club Natació Sabadell vulgues utilitzar la seva imatge puntualment per el seu ús i publicació en mitjans de difusió oficials de l’entitat
(web, xarxes socials, vídeos corporatius), també li demanarem el seu
consentiment per el tractament de dades mediques i d’imatges.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment
establerts. Amb totes les garanties que marca la normativa actual, es
fan exportacions de determinades dades a:
Intelinova Software S.L, titular de la marca “Trainingym” i “Technogym”
i gestor de l’aplicació mòbil del Club Natació Sabadell per la programació i seguiment de plans d’entrenament.
Transferència Internacional: plataforma de Mailchimp, per l’enviament de comunicacions electròniques, Software informàtic propietat
de l’empresa The Rocket Science Group LLC amb seu als Estats Units
d’ Amèrica, empresa que compleix totes les garanties en matèria de
protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la
Unió Europea i els EE.UU. Data de certificació de l’Escut de Privacitat:
21/11/2016.
Drets: El consentiment atorgat podrà ser revocat mitjançant escrit dirigit a Club Natació Sabadell. Delegat de protecció de dades. 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: Club Natació Sabadell. Delegat de protecció de dades, C/Montcada,2 (08203), Sabadell, o per correu electrònic a l’adreça:
rgpd@nataciosabadell.cat. Pot consultar la informació ampliada en
matèria de Protecció de dades en el web:
http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/

MASCULÍ

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

FEMENÍ

SOCI NÚM.
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
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:

