CB FEMENÍ OSONA
femeniosona@gmail.com / 628 410 344

FITXA D'INSCRIPCIÓ SOCI / SÒCIA
NÚMERO
REGISTRE

CAMP A OMPLIR PEL CLUB

DADES PERSONALS

NOM

1R COGNOM

DNI

TELÈFON

ADREÇA

2N COGNOM
DATA NAIX.

POBLACIÓ

_ _/_ _/_ _ _ _
CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

DADES BANCÀRIES
TITULAR
IBAN

ENTITAT

____-____-____-____-____-____

________ , _______ de _____________ de ________
Signatura,

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de protecció de
dades que correspongui, el CB Femení Osona informa:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Finalitat

CB Femení Osona
NIF: G65813008
Plaça Pare Millan, s/n 08500 Vic
femeniosona@gmail.com
628 410 344
Ges�onar les dades de les jugadores inscrites al nostre club

Legi�mació

El tractament de les dades queda legi�mat pel consen�ment de
l’interessat.

Des�nataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. No obstant
això, algunes dades es facilitaran a la Federació Catalana de
Basquetbol o al Consell Espor�u d’Osona per poder tramitar la
ﬁtxa.

Drets

Accedir, rec�ﬁcar i suprimir les dades, així com limitar el
tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de
les dades.
Tanmateix, l’interessat també �ndrà dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació
de les dades

Les dades seran conservades durant el temps necessari per les
ﬁnalitats del tractament per les quals han estat recollides.

En/Na …………………………………………… amb NIF ………………………………
Confirmo que vull seguir rebent la informació setmanal via correu electrònic sobre l’actualitat, propostes i activitats que organitza el club.
Atès que el Dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 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, el CB Femení Osona li
demana el consentiment exprés per poder difondre o publicar les fotografies i vídeos efectuats, on hi aparegui i hi sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb fins d'informació, divulgatius i publicitaris de les activitats relacionades
amb aquest projecte, per qualsevol mitjà.
Aquesta imatge no podrà afectar expressament a la intimitat limitant-se única i exclusivament a activitats i/o esdeveniments
realitzats per l’entitat.
SÍ autoritzo a utilitzar la meva imatge d’acord amb les condicions que en aquest document s’especifiquen.
NO autoritzo a utilitzar la meva imatge amb les condicions que en aquest document s’especifiquen.
Vic, ...... de ..................... de ..................

Signatura

