Major, 22 – 08630 ABRERA (BARCELONA)
Telèfon: 630 69 47 87
www.ceabrera.org
info@ceabrera.org

FULL D’INSCRIPCIÓ
Cal omplir correctament tots els camps amb lletra entenedora

MODALITATS
QUE
PRACTIQUES

Excursionisme
Descens d’engorjats

Alpinisme
Vies Ferrades

Escalada
Esquí

Per que la inscripció sigui efectiva és imprescindible complimentar el document d’autorització
de recollida de dades dels socis que s’adjunta amb el present full.

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ RECOLLIDA DADES DELS SOCIS
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari
seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de CENTRE EXCURSIONISTA
D’ABRERA amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim
amb vostè, així com la gestió del seu expedient.
També li informem que les seves dades seran cedides a la FEDERACIÓ D’ENTITATS
ESPORTIVES DE CATALUNYA per tramitar la corresponent llicència federativa i poder
participar en competicions i esdeveniments esportius.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la
nostra adreça: C/ MAJOR, 22 08630 ABRERA ( BARCELONA )

PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
NOM
NIF

/

DATA DE NAIXEMENT

(*)

N. TARGETA
SANITÀRIA
ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON MÒBIL

TELÈFON FIXE

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats i
que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzarlos amb la finalitat d'impartir l'activitat en la qual vostè s'ha inscrit.
Així mateix, en virtut del que estableix 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, sol·licitem el seu consentiment per poder
publicar la seva imatge a la nostra pàgina web o revista per donar a conèixer o publicitar els
esdeveniments, competicions o activitats esportives realitzades o organitzades per la nostra
entitat i en les quals hagi participat.
Autoritzo el tractament de les meves imatges.
No autoritzo el tractament de les meves imatges.
Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la
Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment
per enviar-li notícies de la nostra associació sobre activitats que considerem puguin ser del
seu interès, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica
equivalent.

CORREU
ELECTRÒNIC

Per efectuar els pagaments, cal efectuar-lo mitjançant ingrés al número
de compte de MicroBank (qualsevol oficina de La Caixa)

ES11 0133 0387 3842 0000 3338
Indicant el nom de qui efectua el pagament
(*) Els menors d’edat requereixen un permís patern/matern
Recordeu que a la nostra plana web www.ceabrera.org , trobareu tota la informació
necessària i disposeu de la nostra adreça de correu electrònic per poder realitzar
qualsevol consulta.

Autoritzo rebre informació per correo postal o mitjans electrónics
No autoritzo rebre informació per correo postal o mitjans electrónics

A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de
les seves dades de caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part de CENTRE
EXCURSIONISTA D’ABRERA

Signatura de l'interessat

TIPUS DE QUOTA-LLICÈNCIA
ABRERA, a

de

de 20

.

