RANKING 2021-22
HOJA DE INSCRIPCIÓN
CATEGORIA:...............
.............................

JUGADOR 1

JUGADOR 2

Nombre:
1er Apellido:
2do Apellido:
Dirección:
DNI:
Data Nacemento:
Nombre:
1er Apellido:
2do Apellido:
Dirección:
DNI:
Data Nacemento:

Tfno. 1:
Tfno. 2:
E-mail:
Socio (gratis)
No Socio (10 euros)
Seguro obligatorio (25 euros)
Pagado
Tfno. 1:
Tfno. 2:
E-mail:
Socio (gratis)
No Socio (10 euros)
Seguro obligatorio (25 euros)
Pagado

. Puedo jugar
ugar por la mañana de 09:00 a 14:00
14
h
SI
DISPONIBILIDAD
. Puedo jugar de 17:00 a 20:00
20:00 h
SI
ADICIONAL
. Puedo jugar de 20:00
:00 a 23:00 h
SI
. Horario preferente:............................................................
te:............................................................

Capitán/a

Pendiente

Pendiente

NO
NO
NO

Nombre:
Tfno.:
E-mail:

Primeiro.- O Club Activitycenter responsable do desenvolvemento e da execución desta actividade, dispón do meu consentimento expreso, polo que poderá
utilizar imaxes fixas e en movemento tomadas no transcurso da participación do meu fillo/a nesta actividade e facer uso delas nas súas respectivas tarefas de
información e difusión.
Segundo.- En cumprimento do establecido nos artigos 7 e 13 do Regulamento Xeral de Protección de Datos do 27 de abril de 2016 ( RGPD), nos artigos 6, 7.2, 11
e 92 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais
dixitais ( LOPDGDD), e o artigo 21 da Lei 34/2002, de
Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informámoslle que coa firma do presente documento, outorga o seu consentimento expreso,
inequívoco e informado para o tratamento dos datos aquí
aquí facilitados así como dos que se xeren durante a súa relación co Club ActivityCenter con C.I.F. No G27429067, coa finalidade de tramitar a súa inscrición nas Escolas de Pádel 2021/2022 que organiza, así como xestionar a súa participación
p
e o correcto
desenvolvemento
esenvolvemento da mesma, contactar con Vde. en caso dalgunha eventualidade relacionada con esta a través de correo electrónico
electrónic ou por vía telefónica, Os
datos proporcionados conservaranse mentres se desenvolva devandito programa e destruiranse ao finalizar o mesmo. Os datos só serán utilizados para os fins
arriba mencionados, non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, nin se realizará transferencia
transfer
internacional dos mesmos. Ten
dereito a obter confirmación sobre se estamos
os a tratar os seus datos persoais e poderá, de forma gratuíta e en calquera momento, acceder aos mesmos, solicitar
a súa rectificación, supresión, limitación ou opoñerse ao seu tratamento enviando comunicación dirixida á ActivityCenter, situado
sit
na Avda. do Perdouro,
37,27880 Burela.
Terceiro.- A través da sinatura desta autorización comprométome a aceptar e respectar o réxime ético e de comportamento do Club Activitycenter.
Activity

Firma (Jugador 1):

Firma (Jugador 2):

En Burela, a ______ de ______________________ de 2021

