
     Full  Inscripció:  ESPAI 

SETMANA  SANTA  2017 

 

Dades Personals: 

Nom:       Cognoms:          

Data de naixement:      Edat:    Nº Llicència:     

Adreça:         CP:    Municipi:      

Telèfons:        Mail:         

EN CAS D’URGÈNCIA CONTACTAR AMB: Sr/Sra      Telèfon:     

*GRUP    *HORARI    3 H  1:30H   matí  tarda 

 

Descomptes:            Alumne hivern  Abonat PREU TOTAL:    

 
Autoritzacions: 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Dades de carácter 

personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la 

LOPD, li informem que les dades de carácter personal facilitades voluntàriament a través del present formulari seran 

incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, sent tractats amb la finalitat de protar a terme la 

inscripció i gestió de l’Stage de Tennis 2016. Així matéix, li informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposición, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS 

TENNIS CUNIT en Ctra. de Cunit a Clariana, 27, de la localitat de Cunit, CP 43881, província de Tarragona 

 

En/Na         amb DNI     i en qualitat de 

pare/mare/responsable legal, autoritza al seu fill/a         a: 

 
 Assitir a les activitats organitzades pel CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, així com participar en les sortides fora de 

la instal·lació incloses en la programació. 

 Al tractament de les dades de carácter personal facilitades en les condicions anteriorment indicades 

 La utilització de les fotografíes que el CLUB SPORTS TENNIS CUNIT pugui prendre de les diferents activitats del 

Stage, en les quals podría sortir el vostre fill/a, per a diferents publicaciones informatives i per al web del club. 

MARQUI AQUESTA CASELLA SI NO VOL QUE ES REALITZI CAP TRACTAMENT SOBRE LA IMARGE DEL SEU FILL/A. 

 Així mateix, faig constar que el meu fill/a no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que impedeixi la seva 

participación en l’activitat. 

 

Signatura del pare/mare/tutor legal  i  data: 

 

 

 
AVÍS: L'empresa vol informar que l'Usuari, a adquirir la seva condició de soci o abonat comptarà amb un seguit de drets i estarà 
subjecte a una sèrie d'obligacions i/o normes d'acordar amb el codi intern establert en l 'empresa. Aquest codi, romandrà a la seva 
disposició en recepció i en les diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement del mateix. 
L'incompliment del mateix podrà tenir la pèrdua de la condició adquirida pel signant. 


