CAMPUS ESPORTIU SETMANA SANTA 2021

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms ..............................................................................................................................................
Adreça ................................................................................................................................................................
DNI o Passaport ...............................................................................................................................................
Data de Naixement ............................ Teléfon ................................. Móvil ...............................................
Correu Electrónic ........................................................ Escola ............................ Curs ............................
Ets soci del Club Natació Sitges? Si

No

Nº Soci ..................................................

OBSERVACIONS AL·LÈRGIES o INTOLERÀNCIES ................................................................................
TENS LES VACUNES ACTUALITZADES? Si
Dia Complert (9-17h)

No

( consulteu autoritats sanitàries)

Matí (9 a 14 h)

Dilluns 29, dimarts 30, dimecres 31 i dijous 1.
Metòde de pagament
1.Transferencia bancaria al número del club: ES07 0081 0063 2000 0139 0744
(adjuntar el comprovant de pagament al correu del club: cns@cnsitges.com)
2.Presencial amb tarjeta a la recepció del club
AUTORITZACIÓ: El/La.......................................................................... amb DNI .....................................
Pare, mare o tutor de l’inscrit autoritzo al meu fill/a a participar en totes les activitats del
Campus Esportiu de Setmana Santa organitzat per el Club Natació Sitges, disposem d’una
assegurança de responsabilitat civil en cas de lesió o accident serà atès per l’assistència
Sanitaria pública.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:
Si l’activitat no s’ha iniciat, es farà la devolució de l’import de l’activitat amb una penalització del 50% sempre i quan s’avisi amb 6 dies
d’antelació. Un cop iniciada la activitat, només es farà la devolució de l’import de l’activitat en el cas que es presenti un justificant mèdic
i la devolució serà d’un 50% de l’import de la part de l’activitat no realitzada. En cap altre cas es farà la del import pagat.

Sitges a ...............................................................................................................................................................
Signatura (pare/mare o tutor/a)
1

Conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades i les del seu fill/a / o tutelat/da seran incorporats al sistema de tractament titularitat de CLUB NATACIÓ
SITGES amb CIF G08547846 i domicili social situat a Passeig Isaac Albéniz, 6 -8, Sitges 08870, amb la finalitat de poder
gestionar la seva reserva de plaça al casal de setmana santa, així com qualsevol derivació que es pugui despendre del
mateix. En compliment amb la normativa vigent, CLUB NATACIÓ SITGES informa que les dades seran conservades
durant el temps legalment establert i fins que no revoqui el seu consentiment.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les de fill / ai / o tutelat / a seran comunicats en cas de ser
necessari totes aquelles parts implicades en l’organització del casal de Setmana Santa, amb la finalitat de complir amb
la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es
pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present document.

Tanmateix l’informem que podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CLUB NATACIÓ SITGES, dirigint-se
per escrit a l’adreça de correu cns@cnsitges.com o al telèfon 938 94 01 16.

CLUB NATACIÓ SITGES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CLUB NATACIÓ SITGES es compromet a adoptar totes les
mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal
indicada més amunt o al correu electrònic cns@cnsitges.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. D’acord amb
el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge,
sol·licitem el seu consentiment per realitzar imatges i/o filmacions durant el transcurs del casal de Setmana Santa on ha
matriculat el seu fill, amb la finalitat de poder publicar-les a medis de comunicació digital del CLUB NATACIÓ SITGES,
amb la finalitat de donar difusió del casal i les activitats realitzades.

En darrer lloc, CLUB NATACIÓ SITGES informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment
explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment del seu fill / a i / o tutelat / a.
SI AUTORITZO el tractament d’imatges i/o vídeos del meu fill/a
NO AUTORITZO el tractament d’imatges i/o vídeos del meu fill/a
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