CLUB VOLEIBOL AVAP GIRONA

FULL D’INSCRIPCIÓ VÒLEI
Per a formalitzar la inscripció s’han d’entregar completat aquest document.
- A més a més s’ha d’adjuntar una imatge del DNI i 1 Foto de Carnet (color).
Després, enviar la documentació a avapgirona@gmail.com
DADES JUGADOR/A
Cognoms
Nom
DNI
Data Naixement
Tarjeta Sanitària CatSalut * (CIP)
Adreça
Ciutat + Codi Postal
Telèfon mòbil jugador/a
Adreça electrònica jugador/a
*exemple de CatSalut

DADES FAMÍLIA ** per jugadors/es menors de 18 anys
Pare

Mare

Tutor o altris

Nom
1r Cognom
Telèfon
Adreça electrònica

INFORMACIÓ DE PAGAMENTS I DADES BANCÀRIES
El CV AVAP girarà a la compta especificada més avall un rebut domiciliat entre el dia 1 i 10 de
cada mes. El club agrairia celeritat en el moment del pagament de la quota per tal de no haver
de carregar les despeses bancàries i administratives que suposa un rebut retornat.
Per + informació visitar el web www.clubvoleibolavapgirona.com o bé avapgirona@gmail.com
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

D.C.

D.C.

Noms i Cognoms del titular:
DNI/NIE del titular:
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CLUB VOLEIBOL AVAP GIRONA

FULL D’AUTORITZACIONS
Jo

, amb DNI

com a esportista major d’edat o bé com a pare/mare/tutor legal de l’esportista menor d’edat he
llegit el document i mostro el meu consentiment que s’hi esmenta.
✔

En el tractament de dades.

✔

En el tractament de la imatge.

A. TRACTAMENT DE DADES
El Club Voleibol Agrupació Vista Alegre i Parròquia de Girona us informa que les dades que
es sol·liciten a tots els esportistes i familiars seran incorporades a un fitxer informatitzat d’ús
exclusiu de l’entitat i només seran utilitzades per a finalitats pròpies i, així també, poder
lliurar i informar els nostres serveis mitjançant el correu electrònic o whatsapp.
En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril
de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i del qual se’n deriva la Directiva 95/46/CE
(Reglament General de Protecció de Dades). Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació
i cancel·lació de les vostres dades, realitzant la corresponent sol·licitud a l’adreça de correu
electrònic del club: avapgirona@gmail.com
B. TRACTAMENT DE LA IMATGE
El CV AVAP Girona es promociona a varis mitjans gràfics de comunicació: pàgina web,
butlletí, tríptics, informatius televisius, instagram, whatsapp i similars.
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 CV AVAP Girona demana poder publicar fotografies
i/o vídeos on aparegui o es faci referència als seus fills/es i hi siguin clarament identificables.

Signatura

Girona,

de

de 20
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