Full pre-inscripció
inscripció
Temporada 2020/21
Soci familiar
(pare/mare/tutor)
Nom:

DNI:

Cognoms:
Carrer:

Número:

Població:

CP:

Mail:

Telf. :

Dades del
jugador/a
Nom:

DNI:
Telf:

Cognoms:

Mail:
Nº Tarja
Sanitària:

Data naix:
Categoria:

□Escoleta
Escoleta
□Infantil
Infantil

□Prebenjamí
□Benjamí
□Aleví
□Cadet
□Juvenil
Juvenil

Sol·licitud
licitud / pre
pre-inscripció:
El/la sotasignant sol·licita
licita la seva inscripció com a soci
soci/a familiar del CF TORDERA per la
temporada 2020 / 21, i la inscripció del seu fill
fill/a com a jugador/a del CF TORDERA.
TORDERA A aquest
efecte, ratifico les dades consignades en el full d’inscripció de soci /a de la temporada
2019/2020. Sol ·licito
licito que aquesta p
pre-inscripció passi a ser definitiva, una vegada faci efectiu ,
en el termini fixat, el pagament de la quota anual que aprovi l’Assemblea
Assemblea General de socis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de dades, el CF TORDERA tractarà les
dades facilitades amb la finalita
finalitatt de gestionar la inscripció anual i enviar-li
enviar
informació
relacionada amb les nostres activitats i serveis, tenint en compte l'execució d'un contracte en
el qual la persona interessada és part i a un interès legítim del responsable, respectivament.
Les dades
es personals es conservaran mentre sigui necessari per assolir les finalitats i puguin
derivar-se
se responsabilitats del seu tractament i no seran comunicades a terceres, a accepció
legal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i p
portabilitat
ortabilitat mitjançant
escrit, acompanyat de document oficial que l'identifiqui, dirigit el CF Tordera Cra. De l'Estació
s/n 08490 Tordera o a clubfutboltordera14@gmail.com. En cas de disconformitat, pot
presentar reclamació davant l'Agencia de Protecció de Dades.. Més info: www.cftordera.cat.

Data:

Signatura:
Mare/Pare/Tutor

Ctra de l’Estació s/n – 08490 – Tordera – 937641053 – clubfutboltordera14@gmail.com
@gmail.com – www.cftordera.cat
Us demanem que formalitzeu la pre
pre-inscripció el més aviat possible, a l’objecte de reservar plaça i poder gestionar
correctament els equips. Gràcies per la vostra col·laboració!

