EQUIP (omplir pel
club)

FORMULARI PREINSCRIPCIÓ JUGADORS RACING
DADES DEL JUGADOR/A

FOTOGRAFIA (recent)
NOM:
COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
C.P.:
DATA NAIXEMENT:
TELÈFON:
MÒBIL PARE:
MÒBIL MARE:
MÒBIL JUGADOR/A:
CORREU ELECTRÒNIC:

Dades pare / mare / tutor
NOM:
COGNOMS:
DNI:
DATA NAIXAMENT:
FORMA DE PAGAMENT

DOMICILIACIÓ
NÚM. DE COMPTE
IBAN
El sotasignant autoritza que siguin atesos els rebuts tramesos pel Racing Pineda FS, fins la seva sol·licitud de baixa

EFECTIU

QUOTES
Mensual (Octubre fins Maig)*
30 €

CATEGORIA
FUTBOL BASE
* Les QUOTES no inclouen: Portal del Federat, Mutualitat i Revisió Esportiva.

Autoritzo al meu fill/a a participar durant la temporada 2018/2019 en el Racing Pineda FS.
Signatura pare / mare / tutor

Tota la informació recollida en aquest formulari és per ús exclusiu del RACING PINEDA FS
Les dades personals subministrades per mitjà d'aquest formulari i/o amb test que es poden realitzar als jugadors/es durant la temporada, s'utilitzaran amb la finalitat de mantenir la relació
administrativa, enviar informació sobre les activitats del Racing Pineda FS i gestionar la base de dades d'evolució del jugador. El Racing Pineda FS es compromet a no comunicar les dades de caràcter
personal subministrades per cap mitjà ni a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari de demandes a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment
del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament. Si la persona interessada vol
qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir alguns dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment
li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui la pot assistir), pot dirigir-se a: qulsevol representant de la junta directiva i/o de l'equip coordinatiu del Racing Pineda FS. Li recordem que per exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça C/ De la Mercè, 13 1r 1a de Pineda de Mar o al correu electrònic racingpinedafs@gmail.com

AUTORITZACIONS

En/Na________________________________________________________amb D.N.I._______________________ com a pare/mare o tutor legal
del jugador/a___________________________________________________________________, autoritzo al meu fill/a o tutelat/da, quines dades
cosnten més amunt a participar a totes les activitats programades en aquesta activitat en la qual s'inscriu.
Autorització drets d’imatge
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i pel
Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L' ASSOCIACIO ESPORTIVA RACING PINEDA FUTBOL SALA sol·licita el seu consentiment per publicar la
imatge del seu fill/a, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions
internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats i/o editar-les i distribuir-les a tercers. El present
consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica. Li recordem que per exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça C/ De la Mercè, 13 1r 1a de Pineda de Mar o al correu electrònic racingpinedafs@gmail.com

Com a major d'edat o, en el cas dels jugador/es menors d'edat, com a representant legal del jugador/a,

Tanmateix l'autoritzo expressament per a:
AUTORITZO
que la imatge del meu fill/a aparegui en fotografies i filmacions corresponents a les activitats organitzades per l’ENTITAT i aquestes puguin ser
distribuïdes a d’altres entitats o administracions o puguin ser publicades a la/es pàgina/es Web, xarxes socials, fulletons informatius o altres
mitjans de promoció de l’entitat.
AUTORITZO
En cas d'absència del pare/mare/tutor, als responsables del Racing Pineda FS a prendre decisions mèdiques que siguin necessàries en cas
d'urgència mèdica, sempre sota direcció d'un metge. I renuncio a exigir cap responsabilitat per lesió que es pugui originar durant la pràctica de
les activitats organitzades pel Racing Pineda FS, o en les que hi participi. Alhora, autoritzo que el personal responsable d'aquesta activitat el
pugui acompanyar usant un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica, emprant les
mesures de seguretat pertinents.
AUTORITZO
Al meu fill/a a dur a terme els desplaçaments i/o sortides que hagi de fer per a realitzar les activitats del Racing Pineda FS en el vehicle d'altres
persones relacionades amb l'entitat (pares d'altres jugadors/es, entrenadors/es, delegats/es, etc.) o llogats per l'entitat (autocars, furgonetes,
etc.)
A_________________, el______de________________________de 20__
Signat, (pare/mare/tutor legal)

 Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat significa la pèrdua del 100% de l’import pagat
 L’entitat organitzadora es reserven el dret d’anul·lar l’activitat si el nombre de participants inscrits no és suficient al previst i només s’obliga a retornar l’import pagat
 D’acord amb el Reglament UE 2016/679, de Protecció de dades de caràcter personal i la LSSICE 34/2002 s’informa, l’entitat L' ASSOCIACIO ESPORTIVA RACING PINEDA
FUTBOL SALA inclourà aquestes dades en un fitxer de la seva propietat per tal de poder realitzar les comunicacions pròpies de l’activitat. Així mateix, l’entitat es compromet a
utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a terceres persones. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació,
rectificació i oposició al carrer C/ De la Mercè, 13 1r 1a de Pineda de Mar o al correu electrònic racingpinedafs@gmail.com

