FULL D'INSCRIPCIÓ I ALTA DE SOCI CLUB GIMNÀSTIC CASTELLARNAU
1. DADES DEL SOCI PARTICIPANT
NOM I COGNOMS ALUMNE:

DATA NAIXEMENT:
D.N.I:

NOM PARE/MARE/TUTOR:
DNI :
CURS I GRUP:

TE ALGUNA AL.LERGIA O MALALTIA QUE HAGUEM DE TENIR EN COMPTE? :

TELEFONS:
Mail:

Té Necessitats Educatives Especials ?:
Observacions :
C.P I POBLACIÓ :

DOMICILI:

2. DECLARACIÓ SANITÀRIA (ha omplir per l’interessat o el pare-mare/tutor en cas de ser menor d’edat)
En/Na ................................................................. amb DNI .......................................com a sol·licitant/representant, declara sota la
seva responsabilitat que accepta les normes d’us i gestió de la instal·lació esportiva on es desenvoluparà l’activitat, i que no està
afectat (ell o la persona representada) per cap malaltia o lesió que pugui representar tant per a si mateix com per als altres
participants algun perill en l’exercici de l’activitat, exonerant expressament de qualsevol responsabilitat a l’esmentat Club Gimnàstic
Castellarnau davant qualsevol eventualitat.
Així mateix es fa extensiva aquesta autorització en cas de tractament mèdic d’urgència sota la direcció facultativa correspon ent
(personal autoritzat).

ACTIVITATS

CURS

Danses & ritme

1r i 6è 
DLL-DC 
DC


Patinatge en línia hoquei

EI4 i EI5 
1r i 6è 

Futbol

Iniciació a l’esport

CONFIRMACIÓ PARTICIPACIÓ
ENS COMPROMETEM A PARTICIPAR A LES TROBADES:
 SI  NO

ENS COMPROMETEM A PARTICIPAR A LA LLIGA I COMPETICIÓ:
 SI  NO
1r i 6è  ENS COMPROMETEM A PARTICIPAR ALS PARTITS AMISTOSOS:
DLL-DC 
 SI  NO
DC

EI4 i 1er 
DM-DJ

DJ


ENS COMPROMETEM A PARTICIPAR A LES TROBADES:
 SI  NO

3. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
TITULAR DEL COMPTE
ENTITAT
IBAN :
CODI BANC OFICINA
D.C
NÚMERO COMPTE
ES
En signar la present, autorizo al Club Gimnàstic Catellarnau perquè presenti a l’entitat bancària esmentada, i amb càrrec al compte indicat, els rebuts
corresponents a les quotes de l’entitat que tinc contractats.
Pagaments Recurrents (x)
Signatura:

Lloc i data: Sabadell,
ATENCIÓ
Les baixes s’han de comunicar com a màxim el dia 20 del mes anterior a la baixa.
Els rebuts es cobraran del 5 al 12 de cada mes.
En cas de devolució d’un rebut s’haurà de fer efectiu amb el corresponent recàrrec bancari (4€).
Les dades de caràcter personal facilitades en el present document, d’acord amb la Llei orgànica 15/99, s’incorporaran en un
fitxer del CLUB GIMNASTIC CASTELLARNAU (Responsable de Fitxer), amb la finalitat de fer el corresponen cobrament en el seu
número de compte. Els destinataris d’aquesta informació només será el CLUB GIMNASTIC CASTELLARNAU i en supòsits
excepcionals ens col·laboradors exclusivament per la prestació d’un servei necessari, en el termes de l’art.12 LOPD, sense que
comporti en cap cas una comunicació de dades. Només es cediran per exigències legals i a les corresponents entitats bancaries pel
mencionat cobrament. Pot exercir el seu dret d’accés, cancel·lació, oposició o rectificació comunicant-ho mitjançant un escrit a la
bustia de l’ampa, adjuntant fotocopia del DNI

Informació sobre Protecció de Dades Personals
RESPONSABLE: Club Gimnàstic Castellarnau (G65397945). C/ Alfons sala, 33-39 despatx 9, 08202
Sabadell (Barcelona)
FINALITATS: Inscripció com a soci del Club Gimnàstic Castellarnau i a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres activitats que
presti el club. Gestió de les activitats. Facturació i cobrament de les activitats i/o quotes de soci.
LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de drets i deures dels socis i prestació d’activitats.
DESTINATARIS: Només el Club accedirà a aquesta informació i en supòsits excepcionals ens col·laboradors exclusivament per la
prestació d’un servei, en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de dades. Les úniques
cessions que es realitzen son les exigides per Llei i les necessàries per als cobraments corresponents a les entitats bancàries, al
Consell Esportiu en cas de practicar un esport que ho requereixi, a l’empresa Playoff informàtica SL com a empresa que tenim
contractada pel tractament de dades de l’entitat, a la entitat asseguradora per la pòlissa d’accidents i als Club Gimnàstic Catalunya i
Club Esportiu Gadex per col·laboracions amb les mateixes.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran
bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades dirigint-se al Club
. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades
(www.agpd.es).
INFORMACIÓ ÚS I PUBLICACIÓ I IMATGES:
El Club Gimnàstic Castellarnau disposa d’eines-espais de comunicació i difusió com es el whatsapp,vidriera/cartell de
informació on informa i fa difusió de les activitats com són: partits (hora de convocatòria i nens/as convocats, fotos, vídeos),
festivals (horari, ordre de sortida, vestuari, fotos, vídeos) que es realitzen a les activitats que gestiona l’entitat.
En aquestes eines-espais de comunicació es poden publicar imatges i vídeos en que apareguin, individual o en grup els
socis que fan les activitats extraescolars.
El Club Gimnàstic Castellarnau organitza juntament amb el Club Gimnàstic Catalunya trobades i Festivals, on es realitzen
fotos i vídeos que es publiquen a xarxes socials com el facebook o instagram.
El Club Gimnàstic Castellarnau participa en activitats organitzades pel Club Esportiu Gadex trobades i competicions, on es
realitzen fotos i vídeos que es publiquen a xarxes socials com el facebook o instagram.
El dret a la pròpia imatge és reconegut en I' article 18.1 de la Constitució espanyola i esta regulat per la Llei orgànica 111982, de 5
de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual aquest club demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament Identificats.
AUTORITZO
Dades del soci i, en cas de ser menor d’edat, del pare, mare o tutor la
Nom í cognoms del soci:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal del soci

NIF/Signatura

1. Que la imatge del meu filI/a pugui sortir en fotografies i vídeos corresponents a activitats extraescolars organitzades
pel club en:
- En whatsapp:

Si o No

- Xarxes Socials (Facebook/instagram): Si o No

FINALITAT: Edició i promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per Club mitjançant l'ús i publicació de les imatges
(fotografia i vídeo) captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina
web titularitat de Club Gimnàstic Catalunya i Club Esportiu Gadex i registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats.
Exposició al tauler de comunicacions de l’entitat.
LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim.
CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció
per la qual van ser publicades.
DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades dirigint-se al Club.
En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

