Club Esportiu Vila Olímpica
Full Inscripció soci/a familiar
DADES DEL SOCI/A FAMILIAR
Nom i Cognoms:

□ DONA

□ HOME

□ NO BINARI
(Adjuntar fotocòpia DNI/NIE/Passaport)

DNI/NIE/Passaport:
Telèfon:
E- mail:
Adreça:
Ciutat:

C.P.:

Província:

Beneficiaris:
(Jugadors)

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE:
AUTORITZO AL CE VILA OLÍMPICA A CARREGAR ELS REBUTS CORRESPONENTS A LES QUOTES EN
AQUEST COMPTE BANCARI:

Nom Titular:
Compte Bancari IBAN

DNI Titular:
ES_____/

La signatura d’aquest document implica:
De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i normativa vigent,
l’informem que les dades personals facilitades, també les de salut, seran tractades per el Club Esportiu Vila Olímpica (el Club), amb
domicili a la Pl. Tirant lo Blanc nº 3-local 5, 08005 de Barcelona; en base al seu consentiment i amb la finalitat de prestar els serveis
propis del Club i la gestió administrativa del soci familiar, contacte i l’enviament d’informació que pugui ser del seu interès.
La imatge dels participants i la seva pròpia podrà aparèixer clarament identificable en els mitjans de difusió del Club: web, xarxes
socials, en forma de gravació i/o imatges captades durant els esdeveniments i activitats del Club. Sense aquest consentiment no es
possible ser soci ni soci familiar del Club.
Està interessat en rebre la Newsletter del Club amb informació relativa l’entitat, novetats, activitats i serveis. Podrà donar-se de baixa
de la subscripció en qualsevol moment escrivint a admin@cevilaolimpica.com o al rebre cada comunicació clicant a “donar-me de
baixa”.
 No estic interessat en rebre la Newsletter
Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent. No seran cedides a tercers ni està prevista
la transferència internacional de dades.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit a la Associació Club
Esportiu Vila Olímpica al domicili indicat o per correu lopd@cevilaolimpica.com . També pot exercir la tutela dels seus drets davant
la Agencia Española de Protección de Datos.
DPD: lopd@cevilaolimpica.com
*Des de la seva fundació a l’any 2004, en el CE Vila Olímpica totes les famílies estem obligades a fer una aportació al fons d’acció
social cada any. Es destina a finançar totes les activitats de l’àrea social, beques per a famílies amb pocs recursos econòmics i ajudes
per anar a disputar torneigs per Nadal, Setmana Santa i Estiu. Aquesta aportació es fracciona i s’inclou a la quota mensual.

Nom complet:_____________________________________
Signatura:
Barcelona, a _____de _____________de 20___.

Club Esportiu Vila Olímpica
Full Inscripció de jugador/a
SECCIÓ ESPORTIVA:

□ FÚTBOL □ BÀSQUET □ TRIATLÓ

TEMPORADA:

(Foto)

CATEGORIA:

Nom Jugador/a:

□ DONA

□ HOME

Data naixement:

□ NO BINARI
DNI:
CatSalut:
(Adjuntar fotocòpia DNI/NIE i CatSalut)

Lloc de naixement
Població:

Província:

País:

Nacionalitat:

Adreça
Adreça:
Ciutat:

C.P.:

Província:

País:

Només jugador/a major d’edat
Telèfon:

e-mail:

Historial Federació:
Temporada:
Temporada:
Temporada:

Equip:
Equip:
Equip:

Progenitor/a-Tutor/a 1:
DNI:
Telèfon mòbil:

Parentiu:
e-mail:

Progenitor/a-Tutor/a 2:
DNI:
Telèfon mòbil:

Parentiu:
e-mail:

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE:
AUTORITZO AL CE VILA OLÍMPICA A CARREGAR ELS REBUTS CORRESPONENTS A LES QUOTES EN
AQUEST COMPTE BANCARI:

Nom Titular:
Compte Bancari IBAN ES

DNI Titular:
/

*Per inscriure un/a jugador/a, cal que una persona adulta sigui soci/a del Club.
*Un/a jugador/a que vulgui donar-se de baixa durant la temporada per fitxar per un altre club, caldrà abonar la totalitat de la
quota de la temporada.

Barcelona, a ______ de _______________________ de 20____.

Firma del titular

