EQUIP DE TRIATLÓ 2017-2018 C.N BADALONA
D.N.I __________________

Soci/a

si

no

Nom i Cognoms___________________________________________________________
nascut el_____de__________del__________
Adreça:______________________________________________________________________
Ciutat:________________________ CP:____________
Telèfon mòbil :_______________
Correu electrònic ___________________________________________

Badalona, a_____d’_________________de 20___

*La presentació d’aquesta proposta no atorga cap dret al titular fins que no sigui aprovada en reunió de Junta Directiva.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals obtingudes mitjançant la relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB NATACIÓ BADALONA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació
subjacent.
L´informem que pot exercir els seus drets d´accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça,
C/EDUARD MARISTANY, 5-7 – 08912 BADALONA (BARCELONA).
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les
parts. També sol•licitem el seu consentiment per a la comunicació de les dades 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.
Signatura

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Consentiment Clients - imatges
Jo ......................................................................................................... amb Dni ................................................................
.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del CLUB NATACIÓ BADALONA,
per a tractar-les dins de l’àmbit propi deL CLUB NATACIÓ BADALONA. Per exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició ho pot fer mitjançant un escrit a l’ adreça: C/ Eduard Maristany 5-7 - 08912 - Badalona - Barcelona.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill o filla no han estat modificades i que
vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, tret de que ens notifiqui el contrari, entenem que comptem
amb el seu consentiment per utilitzar les imatges que es facin en el desenvolupament de les activitats per part del CLUB NATACIÓ
BADALONA, a mode d’ informació sobre les activitats realitzades a la pàgina web i en altres suports, sempre sense fins comercials.
SI accepto la publicació de les fotogra!es a la web i xarxes socials.
Signatura

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ EQUIP TRIATLÓ

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:

A Badalona, el ____ de/d’ _______________ de 201__

Opció A

Opció B

Opció C

A. Secció Triatló + Entrenaments
- 55€/mes = Cuota de Soci 33€ + 22€ Entrenament
- Entrenador Especialitzat
- Entrenaments presencials
- 2 Sessions setmanals de Natació
- 1 Sessió setmanal d'entrenament de cursa a peu a les pistes d' atletisme.
- Planificació d' entrenaments (Plataforma Online Training Peaks)
- Activitats de Club (clínics, mecànica, nutrició)
B. Secció Triatló
- Cuota de 30€/ mes
- Descomptes i ofertes de patrocinadors / Col·laboradors
- Tramitació de llincències
- Planificació d' entrenaments (Plataforma Online Training Peaks)
- No pot fer ús d'instal·lacións
C. Mínima
Només Secció Triatló
- Cuota mínima de 12€/ mes sense entrenador. Ni dret a Instal·lacions.
- Obligat llicència i Tritratje del Club.

Signat:

