FULL D’INSCRIPCIÓ
SOCI DE LA SECCIÓ D’ATLETISME
2020/2021
Nom i Cognoms :
Data de naixement :
Telèfon :
Adreça
Districte Postal :

Població :

D.N.I. :
Email :

ATLETES NASCUTS AL 2004 i ANTERIORMENT


Només per a nous inscrits o quan hi hagi canviat alguna data

............................................................
Durada temporada : De l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021
Documentació a aportar :
 1 fotografia mida carnet

Import quota :
420€
Forma de pagament quota :
IBAN

Mitjançant ingrés a la Caixa

ES85 2100 3365 9625 0000 6622 indicant nom.

Més informació :
a la web :

www.universitari.org

al telèfon :

665 787 597

o

AUTORITZACIÓ
Per a la realització de fotos i vídeo, així com per la publicació
d’imatges dels atletes del CE Universitari
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics a l'abast de
la comunitat dels clubs esportius , i la possibilitat de que en aquestes puguin
aparèixer les vostres imatges durant la realització de les activitats
esportives dels nostre calendari i atès que el dret a la pròpia imatge està
reconegut en l'article 18 de la Constitució i regulat per 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 i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de
caràcter personal, la direcció d'aquest club demana el consentiment
per a que aquells que actuen amb permís de la direcció (monitors, entrenadors,
coordinadors, junta directiva, etc.) puguin fer fotos i/o vídeos en les diferents
seqüències i activitats realitzades pel Club Esportiu Universitari i que es puguin
publicar.

□
✔ SÍ AUTORITZO que ES PUGUIN FER I/O PUBLICAR les meves
imatges participant en activitats esportives del Club
□ NO AUTORITZO que ES PUGUIN FER I/O PUBLICAR les meves
imatges participant en activitats esportives del Club

Signat :

Data :

"De conformitat amb la llei orgànica de Protecció de dades 15/1999 de 13
desembre i la seva normativa de RD 1720/2007 21 de desembre, informem que
les seves dades personals i/o imatge fotogràfica adjunta al full d’inscripció són
incorporades a un fitxer on la titularitat pertany al Club Esportiu Universitari.
Aquestes dades seran tractades amb seguretat i amb la finalitat de complir amb
la prestació de serveis propis del club d’atletisme, les gestions mantingudes amb
vostè como soci del Club Esportiu Universitari i les relacionades amb
competicions esportives. Si vostè com a titular dels drets reconeguts a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades, no desitja l’enviament
d’aquesta informació, comuniqui-ho, dirigint-se al responsable del fitxer: Club
Esportiu Universitari, correu electrònic maite@universitari.org"

