BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ENTRENAMENT DIRIGIT

D.N.I
En / Na

nascut el

de

del

Adreça:
Ciutat:

CP:

Telèfon de contacte :

Mòbil:

Correu electrònic :

SOCI/A DEL CLUB

SI

NO

Dades Bancàries - Normativa europea SEPA

Jo,
, per la present autoritzo al Club
Natació Badalona a girar-me els rebuts que corresponguin com a soci d’aquesta entitat al número de
compte següent:
IBAN
Entitat
Oficina
DC Número de compte

A Badalona, el

1 sessió

DILLUNS

de/d’

de 202

Signat:

2 sessions

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

*La permanència mínima serà de 3 mesos.
Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD) se l’informa que les dades facilitades seran tractades per CLUB NATACIO BADALONA a C/Eduard
Maristany, 5-7 – 08912 Badalona (Barcelona), amb CIF G08516262 i telèfon 93.384.34.13 i direcció correu electrònic
cnb@cnbadalona.cat. Les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de poder atendre els compromisos
derivats del contracte i de la relació subjacent. Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps necessari per a
donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment. Les seves dades podran
ser comunicades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per a l’execució del present contracte o pugui
suposar una millora en la relació entre ambdues parts. Se l’informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades. Pot obtenir
més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar
una reclamació davant d’aquest organisme en cas de considerar-ho oportú.

AUTORITZACIÓ ÚS DE LA IMATGE

En virtut del que disposen el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la
protecció de dades de les persones físiques, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), posem en el seu coneixement
que les dades personals que ens ha proporcionat seran tractades per CLUB NATACIÓ BADALONA a
C/Eduard Maristany, 5-7 – 08912 Badalona (Barcelona) qui actua com a RESPONSABLE DE
TRACTAMENT, amb la finalitat de divulgació d’esdeveniments en qualsevol mitjà. Les seves dades
podran ser cedides en cas d'obligació legal. No es tenen previstes transferències internacionals i la no
aportació de dades implicarà la impossibilitat de realitzar correctament la finalitat esmentada
anteriorment. El temps de conservació de les dades serà el necessari per a complir les obligacions
legals i contractuals segons la normativa vigent. Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes
dades, així com limitar i / o oposar-se al tractament o sol·licitar la portabilitat de les mateixes,
mitjançant la presentació d'un escrit al domicili anteriorment indicat o enviant un correu electrònic a
cnb@cnbadalona.cat.
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l'article 18.1 de la
Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els informem que l'organització realitza tractament i
difusió d'aquestes imatges en diferents suports i aplicacions, amb les finalitats esmentades
anteriorment.

Nom:

Cognoms:

DNI/ NIE:

Tenint en compte tot l'esmentat anteriorment i d'acord amb el que es proposa,

CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a L'ENTITAT, a la captació i tractament de les
dades personals i l'ús de la imatge, per a la divulgació dels seus esdeveniments en qualsevol mitjà.

