Folla de Inscrición

Entregar na piscina Carballo Calero, a
calquera dos monitores do Club SYSCA

Cuota Inscrición: 30€

Datos Deportista
Nome: _________________

Apelidos: _________________________________

Data Nacemento: ________________

Dni: _____________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________
Localidade: _________________________ C.P.: ____________

Tlfno: ___________________________

E-mail @: ________________________________________________________________________________

Datos Nai/Pai/Titor Legal

(só no caso no que o/a deportista sexa menor de idade)

Nome: ________________________

Apelidos: _____________________________________________

Dni:

Tlfno Contacto: ________________________________________

________________________

Autorización Domiliciación Bancaria
Entidade Bancaria: _____________________________________
Nº de Conta (IBAN): ES _______

__________

__________

__________

__________

__________

Que así conste, a día ____ de ______________________ de 201___

En nome de Salvamento y Socorrismo Carballo, indicámoslle que tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado, alta como
socio/a da entidade e a emisión do recibo correspondiente na entidad bancaria que nos facilita. Os datos proporcionados conservaranse durante todo o tempo
que vostede sexa socio/a numerario de esta entidade, para cumplir coas obrigas legais (artículos 66 a 70 Lei Xeral Tributaria). Os datos que se lle solicitan
resultan necesarios, de maneira que, de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requerido. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos
casos nos que exista unha obligación legal.
Vostede podrá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento e a portabilidade dos seus datos
persoais ante a entidade anteriormente mencionada. No caso de non ter obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación
ante a Autoridade de Control competente (Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Así mesmo, solicitamos a súa autorización para o envío de comunicacións comerciais, publicitarias, promoción
e/ou tamén, para o envío de comunicacións referentes ás actividades da entidade ou recordatorios e
felicitacións, xa sexan tanto por correo ordinario como por correo electrónico ou por outros medios de
comunicación electrónica equivalentes, incluíndo WhatsApp.
SI AUTORIZO
NON AUTORIZO

Dado que o dereito da propia imaxe está recoñecida ó artigo 18 da Constitución Nacional e regulado pola Lei
1/1982, do 5 de maio de 1982, sobre o dereito ó honor, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe e á Lei
15/1999, do 13 de decembro, sobre a Protección de Datos de Carácter Persoal e as súas modificacións.
Así mesmo, solicítase a cesión das imaxes do socio e do deportista, coa finalidade de promocionar o club,
tanto na páxina web (www.sysca.es), como en redes sociais ou en outros diversos medios:
SI CEDO
NON CEDO

Que así conste, a día ____ de ______________________ de 201___

En nome de Salvamento y Socorrismo Carballo, tratamos as imaxes que nos facilitan co fin de promocionar e publicitar a propia entidade na nosa páxina
web, en redes sociais ou en outros diversos medios. As imaxes proporcionadas conservaranse durante tempo indefinido, salvo que o socio/a indique o
contrario. As imaxes non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obligación legal.
Vostede podrá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento e a portabilidade das súas imaxes
ante a entidade anteriormente mencionada. No caso de non ter obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a
Autoridade de Control competente (Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

