
 

INSCRIPCIÓ CAMPUS D’ESTIU  
 

DADES PARTICIPANTS 

Nom i Cognoms  

Data Naixement  NIF/NIE  

Malalties o al·lèrgies  

 

Has estat federat/federada aquesta temporada 2019/2020? Sí  No  

 

Club actual  

Equip  

Posició  

 
 

DADES MARE/PARE/TUTOR 

Nom i Cognoms  

Direcció  

Mòbil  

Correu electrònic  

 
 

SETMANES  PAGAMENT 

Setmana 1 (6 al 10 de Juliol)   Transferència Bancària ES70 2100 0416 5702 0000 3983 

Setmana 2 (13 al 17 de Juliol)   Concepte: CAMPUS + NOM JUGADOR/JUGADORA 

Setmana 3 (20 al 24 de Juliol)   ❖ Esmorzar no inclòs 

Setmana 4 (27 al 31 de Juliol)   ❖ Mascareta no inclosa 

 
 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (llavaneresce@gmail.com) 

- Inscripció 
- Rebut o justificant de la transferència bancària 
- Declaració responsable cumplimentada i signada 
- Fotografia/còpia de la targeta sanitària 
- Fotografia/còpia del llibre de vacunes posades al dia 

 
 



 
 
En compliment del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant,                 
"RGPD") i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant,                     
"LOPDGDD"), el CE Llavaneres i el CF Escola Llavaneres informa que és el responsable del tractament de les dades                   
personals que figuren en la present inscripció i quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de la titularitat del                    
responsable del tractament. 
 
La finalitat del tractament consisteix en el compliment d'una relació i la base de legitimació per aquest tractament, de                   
conformitat amb l'art. 6.1.b del RGPD, és l'execució d'un contracte. 
 
El CE Llavaneres i CF Escola Llavaneres no cedirà les seves dades personals a tercers excepte obligació legal. 
 
El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la                      
seva recollida (mentre duri la relació), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les                      
dades. 
 
Mitjançant la firma del present document vostè dóna el seu consentiment exprés i explícit perquè el CE Llavaneres i CF Escola                     
Llavaneres pugui utilitzar les dades facilitades amb les finalitats detallades. 
 
He llegit i accepto la informació bàsica de protecció de dades. 
Autoritzo el tractament de les meves dades per l'elaboració de perfils. 
Autoritzo que la imatge del meu fill/filla pugui ser utilitzada en les xarxes socials i mitjans oportuns que consideri l’entitat. 
 
Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de                  
decisions individualitzades mitjançant comunicació a llavaneresce@gmail.com 
 
 
 
 
 
Nom, cognoms i DNI                                                                                                                     Signatura 

 
 

mailto:llavaneresce@gmail.com

