Inscripció futbol base:
Jugadora / jugador
Nom:
Adreça:
Data de naixement:
20/05/2020
Província de naixement:
DNI:
Telèfon:

Cognoms:
Població:
Localitat de naixement:
Nena ☐ Nen ☐
País de naixement:
Nº CatSalut (TSI):
e-mail:

C.P.

Dades pare, mare o tutor
Nom:
DNI:
Telèfons pare i mare:

Cognoms:
Data de naixement:
e-mail:

Domiciliació bancària
Nº de compte (24 dígits) ES__

____

____

____

____

____

NOTA : Cal portar fotocòpia del DNI + fotocòpia tarja sanitària (TSI) del jugador + 1 foto mida carnet
+ document de titularitat bancària (fotocòpia cte. llibreta o qualsevol rebut domiciliat)
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 desembre
(LOPDGDD), l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per
Unió Esportiva Figueres i Fundació Esportiva Figueres, amb la finalitat de formar esportivament al
jugador i desenvolupar les seves actituds, habilitats i responsabilitats així com dur a terme les
gestions administratives necessàries del club.
Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal del club autoritzats
degudament per la direcció, i estan subjectes al deure i obligació de secret professional. Es cediran
les dades a les administracions públiques de l’àmbit de l’esport, quan sigui necessari segons legislació
vigent. Les seves dades es tractaran d’acord amb la normativa vigent, sense que puguin utilitzar-se
per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.

A la vegada els informem que la direcció de Unió Esportiva Figueres i Fundació Esportiva Figueres,
els sol·licita autorització per publicar imatges i vídeos on apareguin jugadors i que puguin ser
identificables amb la finalitat de les activitats esportives o socials organitzades pel club.
Per aquest motiu:
☐ Autoritzem al club a la publicació d’imatges del alumne segons les finalitats mencionades al
apartat anterior.
☐ NO autoritzem al centre a la publicació d’imatges del jugador.

També li demanem autorització:
☐ Autoritzo a formar part del grup de Whatsapp.
☐ NO autoritzo a formar part del grup de Whatsapp.
☐ Autoritzo a que el meu fill viatgi en el cotxe d’algun altre membre del Club (entrenadors,
delegats, coordinador, personal auxiliar) o altres mitjans de transport, pels desplaçaments de
les activitats del Club.
☐ NO autoritzo a que el meu fill viatgi amb les condicions anteriorment mencionades.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació del jugador/a amb els clubs. No es comunicaran
a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades
sense el seu consentiment previ. Un cop finalitzada la relació del jugador/a amb el centre, aquestes
dades es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent
o es suprimiran amb les mesures de seguretat pertinents.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les
dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se Unió Esportiva Figueres amb domicili a
Avda. Jocs Especials Olimpics, 17600, Figueres (Girona) o enviant un correu electrònic a
info@uefigueres.cat junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus
de dret que vol exercir. Té dret igualment a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment.
La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També té
dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la
normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).
Amb la acceptació del present document, el sotasignat (o representant legal) es considera informat i
atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.
Figueres, a _

______ de __

___________________ de 2020

