C. del Doctor Zamenhof, 5 · 43001 TARRAGONA
Tel. 977 24 94 84
A/e: info@cetarragones.cat · www.cetarragones.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ

NOTA IMPORTANT: La presentació d’aquesta inscripció implica l’acceptació de la normativa del Consell esportiu del Tarragonès.

Curs 2020-2021
Nom del centre/entitat
Núm. registre DGE

NIF

Adreça
Localitat

Codi postal

Tel.
Dades bancàries
Nom del director/president
NIF

Tel.

Adreça electrònica

Nom del coordinador d’Esports
NIF

Tel.

Adreça electrònica

“El sr./a.

com a director/a-president/a de l’entitat

sol·licita la inscripció dels esportistes i equips
que durant el curs abans indicat representaran l’entitat en les diferents competicons organitzades per aquest Consell Esportiu, alhora
que certifico la veracitat de totes les dades que generi aquesta participació.
Sol·licitud de consentiment:
D’acord amb el que es disposa al REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA UNIÓ 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 d’inscripció i les tasques que se’n derivin, a més de remetre per mitjans
electrònics comunicacions sobre la seva sol·licitud i en general sobre l’activitat del Consell en compliment de la llei 34/2002 de l’11 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 se’n derivin i enviaments de comunicacions.
Legitimització: -L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o varis fins específics. Destinataris: -Les dades de coordinació se cediran a altres
equips participants per a la gestió de la competició i activitats esportives. No se cediran dades a altres tercers, llevat obligació legal. Drets: -Pot exercir els seus drets d’accés, 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
Ordre de domiciliació deute recurrent (SEPA):
Mitjançant la signatura d’aquest full, autoritzeu al Consell Esportiu del Tarragonès a enviar ordres recurrents a la vostra entitat financera per carregar al vostre compte, i per efectuar
càrrecs dels imports corresponents, de forma recurrent, al vostre compte, d’acord amb les ordres del Consell Esportiu del Tarragonès. Com a part dels vostres drets, esteu legitimats al
reemborsament per la vostra entitat financera, d’acord amb els terminis i les condicions del contracte que hi hàgiu subscrit. Aquest reemborsament s’haurà de reclamar en un termini de
8 setmanes a partir de la data del càrrec al compte.

Es compromet a fer conèixer, complir i respectar totes les normatives que puguin afectar a la inscripció de les activitatsorganitzades
per aquest Consell Esportiu.
,a
DIRECTOR o PRESIDENT
signat

1

de

Gener

de 20

20

COORDINADOR D’ESPORTS
signat

Aquest document no podrà ser presentat escrit a ma. Aquest full ha dʼanar signat mitjançant certificat digital del responsable i del coordinador de lʼentitat.

