FORMULARI ALTA JUGADOR/A
DADES DEL JUGADOR/A

NOM I COGNOMS:
DNI:

DATA DE NAIXEMENT:

TSI:

(NÚMERO TARGETA SANITÀRIA CATSALUT XXXX 0 000000 00 0)

MÒBIL:
MAIL:
ADREÇA:
LOCALITAT

CP:

DADES PARE, MARE O TUTOR (EN CAS DE JUGADORS MENORS D’EDAT)

PERSONA DE CONTACTE 1:
NOM I COGNOMS:
DNI:

*EN QUALITAT DE:

MÒBIL:
MAIL:

PERSONA DE CONTACTE 2:
NOM I COGNOMS:
DNI:
MÒBIL:
MAIL:

* EN QUALITAT DE: MARE, PARE, TUTOR, GERMÀ/NA, AVI/AVIÀ….

*EN QUALITAT DE:

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ: DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 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, la Junta Directiva del Club Bàsquet Banyoles demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i aquests o
aquestes siguin clarament identificables.
D’altra banda, el Club Bàsquet Basquet disposa a Internet d’una pàgina web on informa de les
seves activitats esportives i socials i en fa difusió.
En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin individualment o en
grup els seus esportistes realitzant les esmentades activitats.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ: PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (d'ara endavant RGPD), el sotasignant resta assabentat i accepta la incorporació de les
dades de caràcter personal en els fitxers automatitzats, propietat del Club Bàsquet Banyoles,
autoritzant la seva utilització per les finalitats que constitueixen l’objecte social del Club.
L’autorització s’estén a la incorporació de dades, escrites o gràfiques, a la pàgina web del Club.
El Club informa a l’autoritzant que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la direcció del Club per qualsevol mitjà.

ACCEPTACIÓ REGLAMENT DE CODI INTERN DEL CB BANYOLES
El Club Bàsquet Banyoles es regeix per un Reglament de Règim Intern que estableix unes
normes internes d’ordre, disciplina i comportaments. És molt important llegir el Reglament, que
podeu trobar a la nostra pàgina web ( www.cbbanyoles.com ), i entendre que és imprescindible
complir-ho.

Jo, ……………………………………………………………amb DNI núm. …………………………….
com a pare,mare o tutor de …………………………………………………………………………….

• Autoritzo que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a
activitats esportives i complementàries organitzades pel club i publicades a la pàgina web del
club i/o a revistes o publicacions editades pel club.
• Autoritzo la utilització de les dades personals que de forma voluntària facilito per les finalitats
que constitueixen l’objecte social del Club.
• He llegit i accepto el Reglament de Règim Intern del Club.
Signatura del pare, mare o tutor

