AREA ESPORT, SCP
CRTA LA GALERA, 17
43570 SANTA BÀRBARA
TEL XAVI (coordinador): 609 225 825
TEL OFICINA: 660 661 900

	
  
	
  
FULL D’INSCRIPCIÓ

	
  

	
  

	
  

PROPOSTA D’ADMISSIÓ D’ABONAT / ADA REBUDA EL: ..........................................................

TITULAR:.................................................................................................................
DOMICILI:................................................................................................................
TEL. MOVIL.......................................TEL. FIXE.........................................................
POBLACIÓ:................................................ CODI POSTAL:........................................
DATA DE NAIXEMENT:....................................PROFESSIÓ:........................................
DNI:................................. MAIL:..............................................................................
FAMILIARS:
NOM I COGNOM

TIPUS DE FAMILIAR

DATA DE NAIXEMENT

DADES BANCÀRIES:
ENTITAT:.......................................................................................................
OFICINA:..................... DC:...................... N CONTE:..........................................
SIGNATURA DEL SOLICITANT

SEGELL DEL CLUB DE TENNIS LA PLANA

En cas de voler donar-se de baixa s'ha d'omplir el formulari que apareix a la web tennislaplana.com i entregar-lo 15
dies abans de que es passi el rebut domiciliat pel seu banc, entregar-lo a les nostres oficines.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), el signant queda
informat de que les dades personals que aquí figuren s’incorporaran a un fitxer informatitzat de dades de caràcter personal per ús intern
de AREA ESPORT, SCP,destinat a la gestió administrativa de tots els abonats/des que integren AREA ESPORTS, SCP
i
la
utilització de les esmentades per les competicions socials a les que el signant pugui inscriure’s. El responsable de l’esmentat fitxer és
AREA ESPORTS, SCP, amb domicil·li a l’Avinguda de la Galera num. 19 de Santa Bàrbara i amb NIF: J-43982115. El titular del fitxer i les
persones amb accés a ell queden obligades pel secret professional a mantenir la confidencialitat d’aquestes. Així mateix, AREA ESPORT,
SCP, l’informa que podrà que podrà exercitat el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades obrants en l’esmentat fitxer
en els termes establers en la LOPD i demés normativa complementaria. El signant presta voluntàriament el seu consentiment inequívoc
per que les dades de caràcter personal que aquí figuren accedeixin a un fitxer automatitzat d’AREA ESPORT, SCP i siguin utilitzades per
les fites assenyalades en la mateixa.

