XLI TORNEIG MUNICIPAL DE LLEURE FUTBOL SALA
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA
Temporada

2020-2021

FULL INSCRIPCIÓ EQUIP
Per formalitzar la inscripció aquest full ha dʼanar acompanyat dels corresponents comprovants de pagament.
DADES EQUIP
Nom equip
Nom i cognoms responsable
NIF
Adreça responsable
Codi postal
Telèfon

Població
E-mail

Altres dades d'interès:
Sol·licitud de consentiment:
Dʼacord amb el que es disposa al REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LʼUNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), Vè. consent que les seves
dades siguin recopilades i tractades pel CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud dʼinscripció i les tasques que seʼn
derivin, a més de remetre per mitjans electrònics comunicacions sobre la seva sol·licitud i en general sobre lʼactivitat del Consell en compliment de la llei 34/2002
de lʼ11 de juliol par a la correcta execució de la relació establerta.
Informació bàsica sobre Protecció de dades:
Responsable: CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS
Finalitat: Gestió de les dades necessàries per la seva inscripció, tasques que seʼn derivin i enviaments de comunicacions. Legitimització: -Lʼinteressat dona el seu
consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o varis fins específics. Destinataris: Les dades se cediran a altres equips participants per a la
gestió de la. No se cediran dades a altres tercers, llevat obligació legal. Drets: Pot exercir els seus drets dʼaccés, rectificació i supressió, així com altres que pugui
tenir reconeguts, tal i com es detalla a la informació addicional. Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades a la nostra pàgina web: www.cetarragones.cat

El sota signant accepta conèixer les bases que regeixen la competició així com també ho traslladarà a la resta de components
de lʼequip.

He llegit, entès i accepto la recollida de dades. Signat:

Data
Aquest full ha d’anar signat mitjançant certificat digital del responsable de l’equip. Aquest document no podrà ser presentat escrit a ma.

