
SOL·LICITUD D’ALTA / BAIXA SOCI

N.º SOCI (1)

DATA: 

ALTA BAIXA

DADES SOCI o TUTOR 1
Nom i Cognoms: DNI: Data naixement: Firma:

Adreça Localitat

E-mail: Telèfons:

DADES DEL TUTOR 2
Nom i Cognoms: DNI: Data naixement: Firma:

Adreça Localitat

E-mail: Telèfons:

DADES DE LA RESTA D’ATLETES
Nom i Cognoms: DNI / SIP Data Naixement:

Banc/Caixa N.º de Compte

(1) A emplenar per Secretaria
La quota actual es de 10€/mes per familia (pare/mare/fills). Matrícula 20€
Les quotes es paguen per avançat i només per domiciliació bancària i al començament de mes. El cobrament s'efectuarà entre els 
dies 10 i 15 de cada mes.
Per rebuts retornats es cobraran les despeses bancàries que comporten.
Els socis amb retards en el pagament de la quota no poden seguir assistint a les classes (+ de 3 quotes impagades)
El soci que vulga donar-se de baixa per qualsevol raó, ho ha de comunicar 15 dies abans a secretaria, mitjançant document de baixa 
o via mail.
Contacte: Dimarts i Dijous de 19.30 a 20.00h a les pistes d’atletisme
Telèfon: 665 281 578 (Dilluns, Dimecres i Divendres de 10.00 a 13.00 h) 
www.clubesportiuvinaros.es info@clubesportiuvinaros.es

http://www.clubesportiuvinaros.es/
mailto:info@clubesportiuvinaros.es


DOCUMENT DE TRACTAMENT 
DE DADES PERSONALS

Nom i Cognoms: DNI:

Adreça Localitat

E-mail: Telèfon:

Responsable: 

De conformitat  amb  el  que  s'estableix  en  el  REGLAMENT (UE)  2016/679  de  protecció  de  dades de
caràcter  personal,  l'informem que les  dades  que  vosté  ens  facilite  seran  incorporades  al  sistema  de
tractament de dades del CLUB ESPORTIU VINARÒS amb CIF G-12263240 i domicili social situat en la 
Av. 29 de Setembre, nº 3, 12500 Vinaròs (Castelló)

Consentiments addicionals

1. Perquè pugues estar informat de novetats, reunions o activitats, contactar-te tant per mitjans 
escrits com electrònics (SI     /  NO     )

2. Autorització  perquè  s'obtinga  i  utilitzen  imatges  relacionades  amb  l'activitat  del  club,  en  les
publicacions a través de programes de difusió general tals com la pàgina web del club, Facebook o 
publicacions en mitjans de comunicació escrits o audiovisuals (SI     /  NO     )

3. Per a la cessió de les dades a tercers amb la finalitat de gestionar la realització de viatges o
activitats del club.

4. Per a cedir les teues dades a empreses col·laboradores amb el club per a poder beneficiar-te de
promocions i descomptes per ser membre.

Finalitats: Utilitzarem les teues dades per al manteniment, desenvolupe l'activitat del club,  informant-te i
atenent les teues consultes i sol·licituds. I en cas que hages consentit, per a les finalitats descrites en els
consentiments addicionals.

Legitimació: El compliment de les obligacions legals i dels consentiment addicionals de l'interessat.

Drets:   Tens  dret  a  retirar  els  teus  consentiments  en  qualsevol  moment,  així  com pot  oposar-se  al
tractament, limitar el mateix, accedir, rectificar, suprimir les dades i exercir el seu dret a portabilitat, dirigint-
te al correu electrònic info@clubesportiuvinaros.es 
També pots contactar per escrit a: CLUB ESPORTIU VINARÒS, Departament de Protecció de Dades, Av.
29 de Setembre, nº 3, 12500 Vinaròs (Castellón).

He llegit i accepte les condicions de protecció de dades 

FIRMA
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