FULL D'INSCRIPCIÓ
CLUB NATACIÓ BARCELONA

ESCOLA DE DANSA CNB . TEMPORADA 2021-2022
DADES DEL INSCRIT/A
NOM:
COGNOMS:
DATA NAIXAMENT:
EDAT:
DNI:
ADREÇA:

NUM:

POBLACIÓ:

PIS I PORTA:

CP:

TEL CONTACTE:
CORREO-E:
DADES GENERALS PARES/MARES O TUTORS LEGALS (EN EL CAS DELS MENORS)
NOM I COGNOMS TUTOR 1:
DNI:
NOM I COGNOMS TUTOR 2:
DNI:
TELÈFON FIXE:

MÒBIL 1:

ALTRES TELÈFONS:
CORREO-E:
L'INSCRIT/A ÉS SOCI SOCI/A DEL CLUB?
SI

NO

ALTRE INFORMACIÓ/OBSERVACIONS D'INTERÈS PER A L'ACTIVITAT

INFORMACIÓ SANITÀRIA
ALGUNA MALATIA
OBSERVACIONS:

ACTIVITAT ESCOLLIDA

SI

NO

(Marqueu amb una X)

PRE-DANSA 6-8 ANYS. DILLUNS DE 18.00 A 19.00
JAZZ 9-12 ANYS. DIJOUS DE 18.00 A 19.00
CONTEMPORÀNIA JUNIOR 13-16 ANYS. DIM. DE 18.00 A 19.00
CONTEMPORÀNIA ADULTS + 16 ANYS. DIM. DE 19.00 A 20.00
LYRICAL JAZZ ADULTS + 60 ANYS. DIM. DE 12.00 A 13.00
MODALITAT DE PAGAMENT
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nº CC :

CÀRREC AL REBUT DE SOCI/A

AUTORITZACIÓ DE L'ACTIVITAT (EN CAS DELS MENORS)
En/Na (pare/mare/tutor):
De l'inscrit/a:
Autortitzo al meu fill/a a realitzar l'activitat amb el Club Natació Barcelona
Hi estic d'acord

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem
que les seves dades i les del seu fill/a /o tutelat/da seran incorporats al sistema de tractament titularitat de CLUB
DE NATACIO BARCELONA amb CIF G08533689 i domicili social situat a Passeig Joan de Borbó, 93 de BARCELONA CP
08039, amb la finalitat de poder gestionar la seva reserva de plaça de les activitats, així com qualsevol derivació que
es pugui despendre del mateix. En compliment amb la normativa vigent, CLUB DE NATACIO BARCELONA informa
que les dades seran conservades durant el temps legalment establert i fins que no revoqui el seu consentiment.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les de fill / ai / o tutelat / a seran comunicats en cas
de ser necessari totes aquelles parts implicades en l'organització de les activitats, amb la finalitat de complir amb la
prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no
es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present document
Tanmateix l'informem que podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CLUB DE NATACIO
BARCELONA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.
CLUB DE NATACIO BARCELONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CLUB DE NATACIO BARCELONA es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça
postal indicada més amunt o al correu electrònic cnb@cnb.cat .
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
D'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la
pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per realitzar imatges i/o filmacions durant el transcurs de les
activitats on ha matriculat el seu fill, amb la finalitat de poder publicar-les a medis de comunicació digital del CLUB
DE NATACIÓ BARCELONA, amb la finalitat de donar difusió de les activitats realitzades.
En darrer lloc, CLUB DE NATACIO BARCELONA informa que amb la signatura del present document atorga el
consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.
SI AUTORITZO al tractament de les meves imatges i/o vídeos del menor o adult inscrit
NO AUTORITZO al tractament de les meves imatges i/o vídeos o del menor o adult inscrit

SIGNATURA

Enviar full inscripció a SANDRA: stena@cnb.cat

