ALTA NOU SOCI/A
RENOVACIÓ

Nº SOCI/A

DADES PERSONALS
NOM*
COGNOMS*
DNI*
DATA* (NAIXEMENT)

DADES CONTACTE
ADREÇA*
POBLACIÓ*
CODI POSTAL*
TELEFON*
E-MAIL*

TIPUS CARNET
GENERAL
QUOTA 125€

+65 ANYS
QUOTA 60€

TIPUS DE PAGAMENT
TITULAR*
ENTITAT*
Nº COMPTE*
(amb IBAN)
*tots els camps son obligatoris.

-30 ANYS
QUOTA 60€

PARELLA
QUOTA 60€

INFANTIL (-18ANYS)
QUOTA 20€

SOCI PROTECTOR
+200€ (REGAL SAMARRETA)

DRETS I DEURES DELS SOCIS/ES
Els socis i sòcies tenen dret a:
1.- Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
2.- Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
3.- A ser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hi hagi previst de
tractar-hi, i rebre informació verbal durant la reunió.
Els socis i sòcies tenen l’obligació d’abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevols altra ques estableixin els òrgans de
govern competents per a la seva clase de soci o sòcia.
Tenen l’obligació de complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats
vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre
(LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l'informem que les dades personals aportades en
aquest formulari seran tractats per ASSOCIACIÓ CERDANYOLA DEL VALLÈS F.C. (Responsable del Tractament), per a tramitar la seva alta
a l'Associació, permetent l'exercici dels drets i obligacions prevists en els estatuts, emissió de carnets de soci, gestió i cobrament de quotes,
enviament de publicacions i informació, elaboració d'estadístiques i prestació de serveis. . En cas que ens doni el seu consentiment per
l’enviament de comunicacions comercials, el mantindrem informat sobre les novetats del seu interès.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels quals l'emparen. No
es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu
consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.
Així mateix, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu
tractament dirigint-se a PYMELEGAL, S.L. Delegat de Protecció de Dades d’ASSOCIACIÓ CERDANYOLA DEL VALLÈS F.C., amb domicili en
C/ Galicia s/n, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona o enviant un correu electrònic a dpd@cfc.cat, indicant el tipus de dret que vol exercir.
Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament
efectuat abans de la retirada d'aquest. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta
a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.aepd.es).
[ ] Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica
[ ] Marcant aquesta casella NO ens dona el seu consentiment per a enviar-li informació comercial periòdica del seu interès sobre els nostres
productes i/o serveis
Amb la signatura del present document, el signant es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.
Nom i Cognoms:
DNI:
Data:

Signa

