ALTA SOCI UNIÓ ESPORTIVA
FIGUERES
Nº Soci (Alta):

Data:

03/09/2020

Nom:
Cognoms:
Adreça:
Població:

C.P.

DNI:

Data de naixement:

Telèfon:

e-mail:

20/05/2000

Dades pare, mare o tutor
Nom:
Cognoms:
DNI:

Data de
naixement:
e-mail:

Telèfons pare i
mare:
Tipus de carnet de
soci:

☐ Llotja 250 €

☐ Protector 165 €

☐ Adult 110 €

☐ Jubilat 75 €

☐ Front Unió 88 €

☐ Juvenil 40, (0-18 anys)

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 l’entitat Unió Esportiva 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 Unió
Esportiva Figueres i entitats vinculades demanen el seu consentiment per aparèixer
de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzarse a les activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals
socials (Facebook, Instagram, 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 l’entitat Unió
Esportiva 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 l’entitat Unió
Esportiva Figueres li hagin de realitzar siguin a través de l’adreça de correu electrònic
expressament indicada en el full d’inscripció.
Figueres, a

de

Signatura del soci.

de

☐ Domiciliació bancaria

Modalitat de pagament:

☐ Targeta dèbit/crèdit

Ordre de domiciliació MODEL SEPA

Nom del creditor: UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES
Direcció: AV. DELS JOCS ESPECIALS OLIMPICS S/N (ESTADI MUNICIPAL
DE VILATENIM)
Codi postal: 17600 - FIGUERES
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el
creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a
l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.
Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat
en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de
càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva
entitat financera.

Emplenar les dades personals nomes en cas de que el sol·licitant sigui diferent al
titular del compte.
Nom del titular
Cognoms del titular
Adreça:
Població:

C.P.

DNI:

Telèfon:

e-mail:

Domiciliació bancària
Nº de compte (24 dígits)

Figueres, a

de

Signatura del titular.

ES__ ____

de

____

____

____

____

