Club esportiu bonÀrea sol·licitud d’ingrés en concepte de soci/sòcia

En/na ___________________________________________________________________
amb domicili al C/ _________________________________________ núm. __________
CP ____________ població __________________________________________________
tel. mòbil _______________ tel. fix ________________ NIF _______________________
correu electrònic __________________________________ data naixement: _________
Rebo una targeta magnètica que queda vinculada informàticament al següent compte:
IBAN

entitat

oficina

dígit con.

compte

Entitat bancària: _____________________ Nom titular: ________________________________

Autoritzo que es carregui al compte designat la quota d’abonament mensual, així com
els consums efectuats en les instal·lacions i el restaurant del pitch&putt i pàdel bonÀrea.

Sol·licito l’admissió de soci del club amb la modalitat d’abonament assenyalada a continuació:

Abonament mensual 20 €: Pitch&putt de dilluns a divendres(laborables) i pàdel de dilluns a diumenge, compromís
de permanència de 1 any
Abonament mensual 35€: Pitch&putt i pàdel de dilluns a diumenge i compromís de permanència de 1 any
IMPORTANT: Les sol·licituds de baixa i els canvis administratius s'han d'informar abans del dia 25 de cada mes.
Per completar l’alta cal entregar a les instal·lacions del camp de pitch&putt juntament amb aquest document, fotocòpia
del DNI i fotocòpia de les dades bancàries (excepte comptes Caixaguissona)
El sol·licitant amb la signatura d’aquest full declara que no té cap malaltia que pugui contraindicar la pràctica d’activitat esportiva i es
compromet acceptar les normes i el reglament d’ús intern de les instal·lacions esportives del club.

Massoteres, a _____ de ____________________ 20___

Signatura

TARGETA magnètica assignada: núm.__________

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable del tractament
Finalitat del tractament

Legitimació del tractament
Drets de les persones
interessades
Procedència de les dades

Informació addicional

CLUB ESPORTIU BONÀREA
Tractarem les seves dades personals amb la única finalitat de gestionar la seva relació
amb nosaltres com a soci d’aquestes instal·lacions, així com per la seva participació en les
diferents activitats que s’hi celebrin i en les que vostè desitgi participar.
El tractament de les seves dades personals és necessari per l’execució del contracte que
ens vincula.
Consentiment per les finalitats que es requereixi
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s’explica en la informació
addicional
Facilitades pel propi interessat
Derivades del desenvolupament de la relació contractual
Facilitades per la Federació Catalana de Pitch&Putt
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra Política de Protecció de
Dades:
http://www.bonarea-sport.com/ca/public/PrivacyPolicy

Dóna el seu consentiment per a que Club Esportiu bonÀrea pugui utilitzar la seva imatge en enregistraments
audiovisuals de les activitats que es realitzin en el club, així com per publicar-la i difondre-la a través de diferents mitjans
i/o suports com, per exemple, la web del club? (Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment).
SÍ

NO

Dóna el seu consentiment per a que Club Esportiu bonÀrea pugui contactar amb vostè via WhatsApp per informar-lo
d’events i altra informació rellevant del club? (El seu número de telèfon no es cedirà a tercers amb fins comercials i
podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment).
SÍ

NO

Tingui en compte que el Club Esportiu bonÀrea no es fa responsable de les dades personals de la seva titularitat que
puguin obrar en les bases de dades de les quals n’és responsable WhatsApp Ireland Limited. En qualsevol cas, podrà
consultar la versió més recent de la política de privacitat de WhatsApp Ireland Limited a través de
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
Dóna el seu consentiment per rebre comunicacions comercials de les empreses que formen bonÀrea Agrupa (pot
consultar una relació de les mateixes a través de http://www.bonarea-agrupa.com/societats), així com informació
referent a les mateixes empreses que pugui resultar del seu interès? (Pot revocar aquest consentiment en qualsevol
moment).
SÍ

NO

Només emplenar aquells socis que juguin a pàdel i vulguin utilitzar les pistes del pàdel indoor
Manifesta la seva voluntat d’utilitzar les i de pàdel del Desitja formar part de la base de dades compartida amb “Pàdel
Indoor Guissona” per obtenir un millor preu en l’accés a les seves instal·lacions? (Pot revocar aquest consentiment en
qualsevol moment; això implicarà que les seves dades seran eliminades d’aquesta base de dades i no podrà gaudir dels
beneficis establerts.
SÍ

NO

Per la present accepta aquesta política de privacitat i declara que les dades que facilita son verídiques i actuals.
Signatura

