Soci/a nº ___________

FOTO

Nom_______________________________________________________________________
Eduard Maristany 5-7
08912 Badalona
T: 93 384 34 13
F: 93 464 36 74
www.cnbadalona.cat
cnb@cnbadalona.cat
NIF: G-08516262

nascut el dia/mes/any__________________________________ amb D.N.I___________________
amb adreça al carrer i nº__________________________________________________________
Població___________________________ C.P._____________ Província____________________
Telèfon____________________________ Mòbil______________________________________
Correu electrònic (Clar i en MAJÚSCULES)____________________________________________

Sol·licita ser admès/a com a soci/a del CLUB NATACIÓ BADALONA previ acompliment dels requisits estatutaris,
comprometent-se a complir els deures que estableixen els Estatuts i els que es dictin en els successius, per a poder
exercitar els drets que per la seva qualitat de soci li corresponen. *
Signatura:

Badalona, a _______ __________________ de 20__

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

Entitat:_____________________________________

DC

NÚMERO DE COMPTE

Població:____________________________________

Badalona, a _______ __________________ de 20__
Signatura:
Soci/a menors 4 anys
Soci/a de 4-14 anys
Soci/a de 15-20 anys
Soci/a major de 20 anys

Entitat aliada a:
Federació Catalana de Natació
Federació Catalana de Vela
Federació Catalana de Rem
Federació Catalana de Triatló
Federació Espanyola de Natació
Federació Espanyola de Vela
Federació Espanyola de Rem

Esportiu BAO
Esportiu Natació
Esportiu Rem
Esportiu Vela
Esportiu Triatló

Socis menors de 18 anys
PERMÍS PAR/MARE O TUTOR
autoritzo al meu ll/a per validar aquesta proposta
de soci, responsabilitzant-me
dels danys que puguin succeir.
Signatura:

GENERAL

PROMOCIÓ

SOCI “AMIC”: ___________________________

* La presentació d’aquesta proposta no otorga cap dret al titular ns que no sigui aprovada pel secretari del Club.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
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 compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre de 2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei Orgànica 1/1892 de 5 de maig, sobre
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, se l’informa que les imatges captades i facilitades del menor, seran tractades
per CLUB NATACIÓ BADALONA., amb CIF G08516262 I amb domicili a C/Eduard Maristany, 5-7 – 08912 Badalona (Barcelona), qui actua
com a Responsable del Tractament.
Les dades del menor seran tractades amb la finalitat de divulgació de les activitats i esdeveniments portats a terme a l’entitat, utilitzant
qualsevol mitjà de comunicació.
Les imatges es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa
vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les dades del menor es el seu consentiment. Les dades seran comunicades a
tercers en cas d’obligació legal.
Se l’informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment
per al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a cnb@cnbadalona.cat
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.

COMUNICACIÓ DE BAIXA :
En cas de voler donar-se de baixa com a soci/a i quedar lliure de qualsevol pagament de quotes a partir d’aquell moment, és imprescindible
avisar a Secretaria formalment per escrit, ja sigui enviant un e-mail signat que així ho indiqui o complimentant a la oficina del Club un document
per aquest tràmit, a disposició de tothom que ho necessiti.
Si a més, la baixa afecta també a una secció caldria comunicar-ho a la mateixa directament

SÓC MENOR DE 14 ANYS
(a omplir pel Pare, Mare o Tutor del menor)

EN/NA ________________________________________________amb DNI__________________________
Autoritzo el tractament de les dades del meu fill/a o tutelat/da___________________________________________
per a la finalitat exposada en aquest document.
Badalona, a _______ __________________ de 20__

Nom:_____________________________
Signatura

SÓC MAJOR DE 14 ANYS
(a omplir pel menor)

EN/NA ________________________________________________amb DNI__________________________
EXPRESSO EL MEU CONSENTIMENT per a que les meves dades siguin tractades per CLUB NATACIÓ BADALONA per a la finalitat
exposada en aquest document.
(a omplir pel Pare, Mare o Tutor del menor)

EN/NA ________________________________________________amb DNI__________________________
TINC CONEIXEMENT que el meu fill/a o tutelat/da___________________________________________________
ha donat consentiment per al tractament de les seves dades personals per part de CLUB NATACIÓ BADALONA per a la finalitat
exposada en aquest document
Badalona, a _______ __________________ de 20__

Nom:_____________________________
Signatura

SÓC MAJOR DE 18 ANYS

Signatura
EN/NA ________________________________________________amb DNI__________________________
EXPRESSO EL MEU CONSENTIMENT per a que les meves dades siguin tractades per CLUB NATACIÓ BADALONA per a la finalitat
exposada en aquest document.
Badalona, a _______ __________________ de 20__

Nom:_____________________________

Signatura

Dades d’ordre intern ( a emplenar per secretaria)

Import____________________________

Proposta aprovada per el secretari
del Club Natació Badalona

Pagat_____________________________
Observacions____________________________________________
____________________________________________________

Signatura

