FICHA DE INSCRICIÓN 2018-19
Data de inscrición

C.B MARIN PEIXEGALEGO

NOVOS XOGADORES/AS ADXUNTAR COPIA DNI e FOTOGRAFIA ACTUAL
DATOS JUGADOR/A____________________________________________________________________
Nome

Apelidos

D.N.I.

Data nacemento

Enderezo
Localidade
Teléfono 1
Teléfono 2

C.P.

Provincia

Email
Categoría

Enfermidades/alerxias..
Para poder así tomar as precaucions debidas

DATOS PAI/NAI/TiTOR/A_________________________________________________________
Nome

Apelidos

D.N.I.

Socio*

Telefono

Email

*Lembramos que para poder competir un dos pais a lo menos ten que ser aboado/a do club
Declaro que o meu fillo/a arriba citado, non padece ningunha enfermidade ou diminución física que lle impida facer
deporte ou no seu caso achegar o informe médico que asegura, antes do comezo da tempada oficial, que está en
disposición de adestrar e competir.

AUTORIZACIÓN DATOS PERSOAIS:
De acordo coa nova LOPD- RGPD, coa firma do presente Documento, o representante do xogador/a ou o xogador/a
maior de idade, autoriza a incorporación dos seus datos nun ficheiro titularidade do C. B. MARÍN PEIXEFRESCO con
CIF G36460681 con domicilio en Marín (Peirao Pesqueiro 3 36900 Marín),
Correspóndelle o dereito de oposición, cancelación, rectificación e acceso aos datos facilitados sobre a súa persoa, para
cuxo exercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a direccion@peixegalego.com ou con carta
certificada na que se solicite ao C. B. MARÍN PEIXEFRESCO (Peirao Pesqueiro S/n 36900 Marín) o dereito que se
quere exercitar, a carta debera acompañarse de copia do DNI ou pasaporte do solicitante.
FINALIDADE: prestar de maneira segura os servizos solicitados ou que se puidesen solicitar no futuro e levar a cabo as
xestións administrativas derivadas do mesmo. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá
supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere contratar con do C. B. MARÍN PEIXEFRESCO

LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado pola execución do contrato de prestación de
servizos e polo consentimento que nos otorga con a sinatura da presente circular e os conservaremos mentres non solicite
a supresión dos mesmos.
CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña nosa relación comercial e mentres non se
solicite a supresión dos mesmos.
EMPLEO DE IMAXE: Con o fin de promocionar a nosa entidade, gustaríanos que nos autorizase para utilizar as
fotografías e videos do/a menor nas nosas redes sociais corporativas (Facebook, Twitter e Instagram Youtube, Flickr,..),
na nosa web www.peixegalego.com, ou en carteleria,… sempre que sexa en contexto deportivo ou actividades do club e
para a promoción dos eventos que estime oportunos o C. B. MARÍN PEIXEFRESCO . De acordo co principio de boas
prácticas, a entidade comprométese a que o seu uso en ningún caso supoñerá un dano á honra e intimidade do/a menor,
nin será contraria aos intereses dos/as menores, respectando a normativa en materia de protección de datos, imaxe e
protección xurídica. Por favor, marque a casilla que se axuste a os permisos que quere darnos:
dou meu consentimento para o empleo de imaxe.
dou meu consentimento para o empleo de imaxe.
PUBLICIDADE: Necesitaremos seu consentimento para enviarlle información sobre novas de diferentes eventos. Por
favor, marque una das casillas en función de si desexa ou non recibir esta información.

O C. B. MARÍN PEIXEFRESCO é unha asociación deportiva sen ánimo de lucro que canaliza a práctica do baloncesto
en Marín organizando a actividade deste deporte, Escola Competición, nas instalacións cedidas polo concello.
A inscrición supón automaticamente adquirir a condición de asociado, adquirindo todos os dereitos e obrigacións
contidas nos nosos Estatutos e Regulamento de Réxime Interno. Pola firma deste documento autorízase ao C. B.
PEIXEFRESCO a incorporar na indumentaria deportiva (adestramentos, competicións, trofeos, etc.,) os nomes,
logotipos, etc… dos patrocinadores cos que o club teña convenios asinados.

FIRMA

DNI.

FECHA

