
Inscripció Alta Soci

Dades Personals
Nom i cognoms:

Adreça:

DNI: Data Naixement:

Població:Codi Postal:

Telèfon de Contacte:

Número IBAN del compte:

Titular del compte:

Data de sol·licitud:

eMail:

Format de pagament: Metàl·lic Bancari

Menors d’edad
*En cas de ser menor d'edat et demanem complimentar la següent autorització del teu pare, mare o tutor legal:

Jo amb DNI número

, com a (pare /mare o tutor/a) de 

, autoritzo a que entri a formar part de l’entat A Roda Club Esporu. Ha de signar el pare, mare o tutor legal.

Preu Quota Anual: 10€
Sol·licito formar part com a soci de l’entat A Roda Club Esporu de Llagostera amb el pagament de la quota anual.

La renovació anual serà automàca sempre que no es comuniqui el contrari.

El període d’alta de Soci és des de 01 de Gener al 31 de Desembre de cada any.

Més informació dels beneficis i avantatges com a soci a www.aroda.cat

Declaració tractament de dades:
En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatzat de l’Associació l’entat A Roda Club Esporu per a les finalitats pròpies d’aquesta entat.
Així mateix, s’informa que existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, recficació, cancel·lació i oposició de les dades que
subministreu, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a la Junta Direcva de l’associació (info@aroda.cat).

Declaració de cessió de drets d’imatge:
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’arcle 18.1 de la Constució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre
el dret a l’honor, a la inmitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el soci autoritza a A Roda Club Esporu a poder publicar/emetre
fotografies/imatges on hi aparegui i on sigui clarament idenficable, corresponents a acvitats pròpies de l’entat.

Signatura,


