SETMANA SANTA 2022 (Windsurf)
11-14 ABRIL
HORARI DE L’ACTIVITAT: de 10:00h a 14:00h
PREU: 80 €. (les places són limitades)
TORN 1 (de 10 a 12 hores)
TORN 2 (de 12 a 14 hores)
NOM I COGNOMS ALUMNE: ............................................................................................
DATA DE NAIXEMENT: _____/_____/_____
DNI, NIF o PASSAPORT (propi o del tutor legal):...............................................................
ADREÇA: ……………………………………………………………………………………………….........................
CODI POSTAL:…………………………..

POBLACIÓ:…………………………...

TELÈFONS:………………………………/.............................................................
MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………
NOM I COGNOMS DEL PARE:………………………………………………………………………………………
NOM I COGNOMS DE LA MARE:………………………………………………………………………………….
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades Personals (RGPD 649/2016), l’informem
que les seves dades son tractades pel Club Vela Blanes amb CIF nº G-17044819
Així mateix es dóna el consentiment al Club Vela Blanes per l’ús i publicació de la imatge del menor, si és el cas, (Llei
5/1982 de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) tant als mitjans escrits
com telemàtics dels quals disposa el Club per tal de fer difusió de l’entitat i de qualsevol activitat en què el menor pugui
participar, així com per a publicar-les en les plataformes de difusió del club (xarxes socials). En cas contrari ho
comunicarà expressament per escrit als responsables de la secció esportiva.
☐ SI AUTORITZO al tractament de les imatges
☐ NO AUTORITZO al tractament de les imatges
En compliment amb la normativa fiscal vigent, el Club Vela Blanes, l’informa que les seves dades seran conservades
durant el temps legalment establert i que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que el Club es compromet a adoptar totes les mesures raonables
perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Li comuniquem que les seves dades podran ser
cedides a tercers per tal de complir amb les finalitats anteriorment esmentades, entre ells, a la FCV (FEDERACIÓ
CATALANA DE VELA amb CIF núm.: Q5856227C) per portar el control de les inscripcions, verificar la tramitació de
llicències i el correcte control i evolució de cada esportista, així com per a obtenir-ne informació a efectes estadístics.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades Personals, podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal:
Esplanada del port s/n o bé mitjançant el correu electrònic: esportiu@cvblanes.cat, telèfon 972330552 adjuntant
document acreditatiu de la seva identitat. Pot revocar igualment el consentiment prestat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de
Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Finalment el Club Vela Blanes comunica que amb la signatura del present document, atorga el consentiment explícit
pels tractaments mencionats amb anterioritat.
NOM Pare, Mare, Tutor/a:
………………………………………………………………………..….DNI……………………………………
DATA………………………TELÈFON…………………………….
Signatura del pare/mare o tutor/a

