AUTORITZACIÓ
Jo, _____________________________________________________________, amb DNI número
_______________________ com a mare / pare / tutor legal del/la nen/a
______________________________________________________, autoritzo al/la meu/meva fill/a,
les dades del qual consten en la fitxa d'inscripció, a participar en totes les activitats
programades del Campus de d’Estiu 2019 del Club de Tennis Plana d'en Berga.
Tanmateix, autoritzo a que pugui ser atès en cas d’accident o malaltia.
Autoritzo la reproducció de les imatges de les estades esportives d’estiu en qualsevol publicació
del Club de Tennis Plana d'en Berga. I alhora dono el meu consentiment expressament i autoritzo
al Club de Tennis Plana d’en Berga per a que tracti les dades que voluntàriament he facilitat en
la fitxa d’inscripció.
Adjunto obligatòriament la fotocòpia de la Targeta Sanitària.
Observacions (intoleràncies, al·lèrgies, medicació...):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Signatura Pare/Mare o Tutor legal

Data: ________ d’/de _____________________ de 2019
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent: El responsable de les dades facilitades
lliurement és el Club Tennis Plana d’en Berga (CIF G43080514), amb seu al carrer Reina Elionor 25, Urbanització Plana d’en Berga,
Valls, telèfon 977 608 042 / 659 561 324 i correu electrònic info@planadenberga.com. En nom de l'organització tractem la informació
que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen
des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies i participants de les activitats. Les dades
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tens dret a obtenir confirmació sobre si el Club
Tennis Plana d’en Berga estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar
les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització
per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

