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INSCRIPCIÓ PATINATGE PER ADULTS 

 

NOM I COGNOMS  

DATA DE NAIXEMENT  

ADREÇA  

POBLACIÓ  

NIF/PASSAPORT  

TELÈFON DE CONTACTE  

ADREÇA ELECTRÒNICA  

ALTRES OBSERVACIONS  

 

 Si no tens patins el club intentarà aconseguir el teu número 

 

NECESSITES PATINS ? 

�  SÍ  
�  NO  

 

QUIN NÚMERO TENS DE PEU? 
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Autorització de l’ús d’imatges de l’esportista del C.P. 
CALDES. 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut  a l’article 18 de la constitució i regulat  per la Llei 
1/1982,de 5 de maig, sobre dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar, en la Llei orgànica 
3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals i per 
l’article 13 del RD1720/2007, de 21 de desembre. La Llei de protecció de dades ens obliga a 
disposar d’autorització per a publicar fotografies i imatges. Es per això que us sol·licitem el 
consentiment per a poder publicar les imatges en que apareguin individualment o en grup 
membres del club o que participin en les activitats que aquest organitza. 
Aquest material podrà ser publicat en la pàgina web, Facebook, twitter, Instagram o altres 
xarxes  socials que el club utilitzi i en diferents publicacions de l’àmbit de l’esport o per a difusió 
o publicitat de les activitats del club. 
 

Dades de l’esportista : 
 
Nom i cognoms de l’esportista :________________________________________________ 
 

�  SÍ DONO EL MEU CONSENTIMENT             
�  NO DONO EL MEU CONSENTIMENT 

Que la meva imatge pugui aparèixer de forma clarament identificable en activitats organitzades 
pel club i/o publicades : 

● Pàgines web, Facebook, twitter, Instagram, en d’altres canals socials o 
presentacions digitals 

● Grups de WhatsApp dels diferents equips, Junta o en d’altres del club. 
● Filmacions destinades a difusió pública no comercial 
● Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit esportiu o informatiu. 

El present consentiment i autorització es lliura de forma gratuïta i amb renúncia formal a 
qualsevol contraprestació econòmica. 

Caldes de Malavella, a …………… de ……………………………………. de 20….. 

 
 
                              Signatura  
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: En compliment de la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, 
de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals l’informem que: 
*El Responsable del Tractament de les seves dades  personals és el Club Patí Caldes 
*La finalitat del tractament de les seves dades personals és la de gestionar la seva vinculació amb el club. 
*Les seves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així  com tampoc es produiran  
transferències a tercers  països o organitzacions internacionals. 
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es  preveu 
en la normativa vigent 

En compliment de la normativa vigent, el CP Caldes us informa que les vostres dades s’integren en un fitxer en el qual 
s’hi contenen dades de socis, col·laboradors i usuaris del club, amb la finalitat de poder-vos mantenir informats de les 
nostres activitats i seguir en contacte per dur a terme els objectius  de l’entitat. Podeu exercir els drets reconeguts en 
la normativa de protecció de dades vigent adreçant-vos a protecciodedadescpc@gmail.com o bé mitjançant carta amb 
justificant de recepció a l’adreça del club indicant el dret que voleu fer efectiu. 
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Informació 
* Autoritzo que sigui carregat el dia 10 de cada mes al meu núm. IBAN la quantitat 
corresponent a la quota mensual. 
* En cas que el rebut sigui retornat, s'aplicaran despeses extres de 4€ 

*Es recomana portar proteccions genolleres/colzeres i guants 
 

 

A Caldes de Malavella ________________ De ___________ 20__ 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

Enviar per correu electrònic a  protecciodedadescpc@gmail.com   

- Full d’inscripció signat o el primer dia es farà signar 

 

 

Abans del dia 25 de maig  s’haurà de fer un ingrés de 25 euros en concepte d’assegurança 

El numero de compte bancari  ES3700750366540602078173 del Banc Santander 

 

Mes informació 670988917 

Fotocopia del DNI
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