ALTA SOCI U.E FIGUERES TEMPORADA 2018/19

Nº SOCI (ALTA)

DATA:

NOM
COGNOMS
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
TELÈFON
DNI
DATA NAIXEMENT
EMAIL

TIPUS DE SOCI:

Llotja 250,-

Jubilat 75,-

FORMA DE PAGAMENT:

NºCOMPTE:

EFECTIU

Protector 165,-

Adult 110,-

Juvenil 40, (0-18 anys)

DOMICILIAT

Femení 75,-

a) PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) l’informem
que les dades personals consignades en aquest formulari són incorporades en fitxers
titularitat de les entitats UE FIGUERES i FE FIGUERES i entitats vinculades amb la
finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En cas d’autoritzar-nos, les seves dades de
contacte podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades
amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d'altres
relacionades.
Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a
la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, les entitats UE FIGUERES i FE
FIGUERES i entitats vinculades demanen el seu consentiment per aparèixer de forma
clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a les
activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals socials
(Facebook, Twitter, Youtube, etc.), revistes o altres publicacions internes (àlbum de
cromos) o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i
amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica. Per exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se
mitjançant comunicació escrita a les entitats UE FIGUERES i FE FIGUERES, Ref.
Protecció de dades, Avinguda Jocs Especials Olímpics s/n / (Estadi Municipal de
Figueres) Tel: 972674036-17600 FIGUERES-, o bé per correu electrònic a
info@uefigueres.cat.
b) COMUNICACIONS: La persona sotasignat autoritza a que qualsevol comunicació
que les entitats UE FIGUERES i FE FIGUERES li hagin de realitzar siguin a través de
l’adreça de correu electrònic expressament indicada en el full d’inscripció.

Figueres, a _______ de _____________________ de _______________
Nom i cognoms del soci/a.

