Club de Bàsquet Sueca
www.basquetsueca.es

clubbasquetsueca@gmail.com

Butlletí d’Inscripció Temporada 2018 - 2019
DADES JUGADOR
Cognoms:
Adreça:

CP:

Data de Naixement:
Telèfon de contacte:

Nom:
Població:
DNI:
Email (*):

PARE/MARE/TUTOR (almenys omplir les dades d’un tutor)
Nom i Cognoms Pare:

Nom i cognoms Mare:

Telèfon de contacte:
Email (*):

Telèfon de contacte :
Email (*):

Signatura Jugador/a

Signatures Pare/Mare/Tutor

(*) Cal aportar el seu correu electrònic per tal de rebre les comunicacions del CBS relatives a l’escola de bàsquet.

Autorització Bancària Temporada 2018-2019
El/La sotasignat, com a titular del compte bancari indicat a continuació, autoritza que li siguen
carregades en aquest compte, els rebuts que presente a cobrament el Club Bàsquet Sueca
Nom i Cognoms:
DNI:
Signatura del titular:

Nº de compte IBAN:

E S
Autorització Recollida Dades Personals
D'acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de dades, (RGPD), el club Bàsquet SUECA amb CIF G46824009 li informa que les
dades arreplegades en el formulari BUTLLETÍ DÍNSCRIPCIÓ del Club Bàsquet Sueca tenen com a finalitat gestionar la participació del jugador/a en
el Club de Bàsquet Sueca, l’enviament de informació sobre convocatòries, activitats promocionals i esportives relacionades amb el Club, i la gestió
de la quota de pagament al Club.
Les dades dels menors s'entén que són autoritzades i consensuades pel seu pare/mare/tutor, mitjançant la seua signatura.
Excepte en els camps que s'indique el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seues dades personals són voluntàries. El sotasignat manifesta
que totes les dades facilitades són certes i correctes i es compromet a mantindre-les actualitzades, responent de la veracitat de les mateixes.
El titular de les dades autoritza expressament que les dades proporcionades puguen ser cedides a la Federació Esportiva corresponent o a l'organitzador
de qualsevol Torneig o Lliga. En cas de no atorgar el seu consentiment per als tractaments de dades abans mencionats no podrà participar en els
esdeveniments esportius on ens requerisquen aquestes dades.
Amb aquest formulari el jugador/a signant i en cas de ser menor, el pare/mare/tutor del jugador/a, autoritzen al Club Bàsquet Sueca a l'ús de imatges
i/o vídeos en les quals aparega el jugador/a per a la promoció, i formació esportiva del Club en mitjans com ara Publicació en web, xarxes socials etc.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb el club o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legal.
Ara be, vosté té dret a accedir a esta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i donar-se de baixa per mitjà d'una sol·licitud escrita a:
Club de Bàsquet Sueca,
C/ Cullera 13, pta 6 46410, Sueca, València, España,
o bé, enviant la dita sol·licitud a l'adreça de correu basquetsueca@gmail.com.
Amb la signatura d’aquest formulari confirme que he llegit i accepte aquesta autorització i done el consentiment per a la recollida i tractament de les
dades de caràcter personal i de les pròpies imatges per la finalitat expressada en els termes anteriors per part del Club Bàsquet Sueca.

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ
Documentació que cal aportar per a formalitzar la inscripció:
- 1 foto del jugador tamany carnet
- 1 fotocòpia del DNI
Quota mensual: S’enviarà el rebut al compte a mes vençut,
és OBLIGATÒRIA la domiciliació bancària.
(S’aplica descompte del 10% per germà)

Categoria
Júniors
Cadets , Infantils
Minibàsquet (Prebenjamins,
Benjamins, Alevins)

Quota Mensual
35€
30€
25€

