FALSET ESPORTIU

FULL D’INSCRIPCIÓ ESCOLA FUTBOL TEMPORADA 2017-2018
DADES DEL JUGADOR
NOM I COGNOMS
DATA DE
NAIXEMENT
NACIONALITAT

DNI
(Cal adjuntar fotocòpia)
NÚM. TARGETA
SANITÀRIA

(Cal adjuntar fotocòpia)

ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL
DADES DELS PARES

NOM I COGNOMS
MARE
TELÈFONS
ADREÇA ELECTRÒNICA
NOM I COGNOMS
PARE
TELÈFONS
ADREÇA ELECTRÒNICA
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades i les del seu fill/a recollides a partir del present formulari seran
incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de FALSET ESPORTIU amb la finalitat de poder atendre els
compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, així com la gestió del seu expedient.
També l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la llicència federativa del seu fill/a, les
dades del seu fill/a seran cedits a la (FCF) FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL amb la finalitat de poder tramitar
la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments esportius,
publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les
competicions esportives a les quals desitgi inscriure’s, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la
pràctica esportiva.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça:
C/EDUARD BAPTISTA ALENTORN, 1 -43730- FALSET (TARRAGONA), així com a l’adreça de (FCF) FEDERACIÓ
CATALANA DE FUTBOL : C/ SICILIA, 93-97 1er. -08013- BARCELONA.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han estat
modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzarles d'acord amb les finalitats esmentades anteriorment, cedir-les a la corredoria d’assegurances seleccionada
per tramitar l'assegurança federativa, així com per a l'enviament d'aquelles circulars informatives als tutors
legals.
D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les imatges del seu
fill/a, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa
social, revista o qualsevol altre mitjà electrònic o de premsa del FALSET ESPORTIU i de la (FCF) FEDERACIÓ
CATALANA DE FUTBOL, sense que tals publicacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa
anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
FALSET ESPORTIU · Eduard Baptista Alentorn, 1 · 43730 Falset (Tarragona) · Tel. 661 31 65 06 · G-43413616 falset.esportiu.cf@gmail.com ·
www.falsetesportiu.com

□ Autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a a través de qualsevol mitjà.
□ No autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a a través de qualsevol mitjà.
D'acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions publicitàries
sobre les activitats que desenvolupa la nostra entitat i/o la (FCF) FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL i que
considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació
electrònica equivalent.

□ Autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.
□ No autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.
A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de
caràcter personal i les del seu fill/a, per a la finalitat especificada, per part de FALSET ESPORTIU.
NOM I COGNOMS DEL TUTOR
LEGAL
DNI
DATA
SIGNATURA

FALSET ESPORTIU
AUTORITZACIÓ TRANSPORT
Jo
…………………………………..……………………………….....................................
amb
DNI
………………………………………………………………….
autoritzo
al/a
la
meu/va
fill/a
………………………………………………………………………………... a realitzar desplaçaments els dies de partits
en altres vehicles tant d’altres pares com d’entrenadors o monitors.
DATA
SIGNATURA

Aquest full d’inscripció s’ha d’entregar a l’escola o enviar per correu
electrònic a falset.esportiu.cf@gmail.com degudament emplenat i
signat, juntament amb les fotocòpies del DNI i de la targeta
sanitària.
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