Anella Olímpica de Montjuïc
Avinguda de l’Estadi 12-22
08038
93 425 54 45 (Ext. 200)

info@clubinefbcn.cat
www.clubinefbcn.cat

Formulari d’Alta de Soci
Desitjo fer-me Soci del Rugby INEF Barcelona per períodes renovables d’una temporada amb el que es farà
càrrec de la següent quantitat de compte corrent
DATA

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS
DIRECCIÓ
CIUTAT

PROVÍNCIA

CÒDIG POSTAL

DATA DE NAIXEMENT

EMAIL
DNI
TELÈFON

MÒVIL

DADES DE PAGAMENT
LLICÈNCIA I
ASSEGURANÇA

280€/anual (per transferencia bancària)

QUOTA DE SOCI

25€/mes (10 mensualitats de setembre a juny, per domiciliació bancària)

INGRÉS TRANSFERÈNCIA

ES96 2100 5423 8221 0031 0188

COMPTE BANCARI

Envia el formulari juntament amb el justificant de pagament a secretarigeneral@clubinefbcn.cat.
SIGNATURA

Anella Olímpica de Montjuïc
Avinguda de l’Estadi 12-22
08038
93 425 54 45 (Ext. 200)

, A

DE

info@clubinefbcn.cat
www.clubinefbcn.cat

DE 20

POLÍTICA DE PRIVACITAT Y RGPD
De conformitat amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre PROTECCIÓ DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL, els signants estan informats i accepten que les dades aportades en
aquest formulari passaran a formar part d'un fitxer del qual el responsable és el CLUB ESPORTIU INEF
BARCELONA, amb domicili a l'Avinguda de l'Estadi 12-22 (Barcelona), i que té com a finalitat la gestió
d'activitats i competicions organitzades pel club per al compliment de les finalitats que li són pròpies.
VD. autoritza al Club que pot enviar-li informació d'interès relacionada amb l'esport, les competicions i
esdeveniments i informació comercial de tercers empreses col·laboradores amb el rugbi, per correu postal,
electrònic i SMS.
Així mateix, els formants autoritzen al CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA a utilitzar la seva imatge per
elaborar publicacions, informacions, cartells o qualsevol altre material escrit, audiovisual o telemàtic de
promoció del Club dins de les finalitats que siguin pròpies.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercits per l'interessat, en els termes
indicats a la referida normativa, dirigint-se per escrit al Club o a l'adreça de correu electrònic
secretarigeneral@clubinefbcn.cat, així com també per revocar de les autoritzacions concedides.
CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA. Inscrit en el registre del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya amb el número 23140 del Registre de disposicions i en el número 3726 del Registre d'Entitats
Esportives, amb CIF G-58312828.

