EQUIP DE TRIATLÓ

C.N BADALONA

D.N.I

TEMPORADA …………

Soci/a

si

no

Nom i Cognoms
nascut el

de

del

Adreça:
Ciutat:

CP:

Telèfon mòbil :
Correu electrònic
Badalona, a

d’

de 20

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 podram 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 en tre 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.

SÓC MAJOR DE 18 ANYS
, amb NIF

, EXPRESSO EL

MEU CONSENTIMENT per a que les meves dades siguin tractades per CLUB NATACIÓ BADALONA per a
la finalitat exposada en aquest document.
Lloc i data:
Nom:
Signatura:

AUTORITZACIÓ

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

OPCIO A

de/d’

de

Signat:

OPCIO B

A Secció Triatló + Entrenaments
- 55€/mes = Quota 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 Només Secció
En casos excepcionals es pot contemplar una quota reduïda per només Secció sense
entrenaments / quota de de mínims (a consultar).

