UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE GIRONA
SECCIÓ DE VOLEIBOL
C/ Joan Baptista La Salle, 12 – Girona 17002
www.uesalle.com – volei.uels@girona.lasalle.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES JUGADOR/A
NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT

DNI

NÚMERO DE TARJETA SANITÀRIA
ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON FIX

TELF. JUGADOR/A

TELF. MATERN

TELF. PATERN

E-MAIL JUGADOR/A
E-MAIL PATERN
E-MAIL MATERN

DADES BANCÀRIES
Mitjançant la frma del document, el tular del compte autoritza a la Unió Esporta a Salle a eniiar instruccions a
l’entat bancària per tal d’efectuar els càrrecs en el compte especifcat.

NOM I COGNOMS PARE
NOM I COGNOMS MARE
NÚMERO IBAN

ES

TITULAR DEL COMPTE
DNI/NIE/CIF DEL TITULAR

Informem que les dades personals que puguin constar en aquest document es troben en un fitxer propietat de la
UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE-VOLEI amb la finalitat de gestionar la nostra relació esportiva i informar-li de la
nostra activitat. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà de dirigir-se per
escrit a l’adreça de correu electrònic volei.uels@girona.lasalle.cat.
UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE – VÒLEI.; C/ Sant Joan Baptista La Salle, 12 ;17002-GIRONA

UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE GIRONA
SECCIÓ DE VOLEIBOL
C/ Joan Baptista La Salle, 12 – Girona 17002
www.uesalle.com – volei.uels@girona.lasalle.cat

CLÀUSULA PER LA RECOLLIDA DE DADES

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre els informem que:
- Les dades personals d’en/na
que ens puguin facilitar com a soci esportista, soci familiar (nom, adreces, telèfons, número de compte
bancari, currículum i dades relacionades) són incloses en un fitxer automatitzat o físic de la nostra propietat
per al seu tractament, amb la finalitat de poder dur a terme la gestió derivada de la relació amb la nostra
entitat.
- Li informem que podem reproduir la seva imatge a catàlegs, web, espots publicitaris, tríptics, xarxes social
o qualsevol altra mitjà propietat la secció de voleibol de la UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE DE GIRONA per a les
finalitats de presentació de les nostres activitats, així com per a promocionar els objectius de la nostra entitat.
En aquest sentit, vostè
Autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment.
No

Sí

Així mateix l'informem i vostè autoritza que les seves dades siguin comunicades a:
- Persones o entitats relacionades, com federacions, consells esportius, entitats bancàries, etc. per a la realització
dels tràmits derivats de la gestió administrativo-esportiva de la nostra entitat.
- Entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d'assegurances per cobrir els riscos derivats de la
pràctica esportiva.
- Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos en compliment de la normativa vigent.
- A altres empreses pels serveis subscrits per la nostra entitat, incloent cessió de DNI, informes d'accidents,
certificats d'aptitud i /o formació, currículums i similars, sempre que siguin necessaris per a la realització del foment
de la pràctica de l’esport. Aquesta comunicació de dades està emparada en la legislació vigent, de la qual podem
proporcionar-li informació dirigint-se als membres de la Junta Directiva.
En el cas de produir alguna modificació en les dades, preguem ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat
de mantenir-los actualitzats.
De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicantho per escrit a la secció de voleibol de la UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE DE GIRONA direcció CR. Sant Joan Baptista La
Salle, 12; 17002-Girona o per correu electrònic a l'adreça: volei.uels@girona.lasalle.cat

ADJUNTAR DEL JUGADOR/A 1 FOTO TAMANY CARNET I CÒPIA DNI (per davant) (en color i sufcient
qualitat)
Un cop emplenat enviar a

volei.uels@girona.lasalle.cat
volei01.uels@girona.lasalle.cat

