Club Centre Excursionista La Foradada
(La Ràpita)
Sol·licitud d'admissió

DADES PERSONALS
Nom:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de les Lleis i Reglaments de la Unió Europea i de l'Estat de
protecció civil, relacionades amb el dret a l'honor, intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge (1), t'informem del següent:

Cognoms:
NIF:

Data de naixement:

ADREÇA
Carrer / Plaça:
Número:

Pis:

El responsable de les dades que ens has facilitat lliurement és el Club
Centre Excursionista La Foradada (CCEF) amb CIF V43603620, amb
seu oficial al carrer Ribera d'Ebre, 16 de La Ràpita i amb el correu
electrònic centreexcursionista@ccelaforadada.cat.

•

Al CCEF tractem les informacions que ens lliures per tal de facilitar la
gestió dels serveis i activitats que s'ofereixen des de l'entitat amb
l'objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies.

•

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la
relació entre tu i l'entitat o durant el temps necessari per complir amb
les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en
els casos en què hi hagi una obligació legal.

•

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament que fa el CCEF de
les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves
dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Porta:

Població:
COMUNICACIONS
Telèfon mòbil:

•

C.P.:
(1)

Altres tel.:
(2)

Adreça de correu electrònic:
DADES BANCÀRIES

Banc:
Número de compte (24 dígits)

____/____/____/__/__________
Quota d'admissió: 8 €
(3)
Sol·licito ser admesa/admès com a sòcia / soci en el Club Centre Excursionista
La Foradada de La Ràpita.

La Ràpita, .......... d .................................. de .............
(signatura)

Admès/admesa com a soci/sòcia .......................................................... (4)
amb el número .............
Soci / sòcia de referència: ................... Data: ............................................
(1)
(2)
(3)
(4)

______ Dono el meu permís per a ser inclòs/a en el grup de WhatsApp del CCEF.
Rebràs les informacions de l'activitat del Centre en el teu email.
Comporta un regal de benvinguda i substitueix la quota del semestre en vigor.
Numerari, numerari familiar, juvenil, juvenil familiar, infantil.

És responsabilitat personal de cada soci i sòcia del CCEF de tenir la llicència FEEC
de l'any en curs o alguna assegurança adequada a les activitats de l'Entitat

He llegit i accepto la política de privacitat.
La Ràpita, _______ de ________________ de ________
(signatura)

(1) Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre (LOPDGDD), la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil i la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

