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A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competents per a obtindre informació addicional o 
presentar una reclamació.

AUTORITZACIONS: seleccionar una casella en cada opció. L'última ha de ser autoritzada per a poder realitzar activitats relacionades 
amb el CLUB.

Vosté autoritza el Club Dorsal 19 a realitzar fotos al menor en el desenvolupament de les activitats relacionades amb el Club i a 
utilitzar-les en els mitjans de difusió dels que disposa el Club. 

Vosté autoritza el Club Dorsal 19 a utilitzar el nom del menor en activitats relacionades amb el Club. 

AUTORITZA a que les dades personals del menor siguen comunicades o cedides a entitats públiques o privades que mantenen
relació o col·laboren amb el CLUB D’ATLETISME DORSAL 19, la finalitat del qual és la gestió i el desenvolupament de
programes, projectes, competicions, activitat i llicències esportives. 

CONDICIONES LEGALES:

D'acord amb el que establix el Reglament General de Protecció de Dades, li informem que tractarem les seues dades personals del present
formulari amb la finalitat de: inscriure el menor indicat en l'Escola d'Atletisme de Dorsal19.

Les dades personals proporcionats es conservaran mentres no se sol·licite la seua supressió per l'interessat o retire el consentiment per al
seu tractament. En este cas es conservaran degudament bloquejats durant 3 anys a partir de l'última confirmació d'interés, o durant el
temps necessari per a complir amb les obligacions legals. El Club NO prendrà decisions automatitzades.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal i els tractarem basant-se en el seu consentiment
en l'apartat "autoritzacions" d'este formulari.

Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seues dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió
o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a això podrà enviar un email a:
info@escoladatletismedorsal19.com o a la direcció del responsable: Carrer Fra Ferran Alcina número 5, 03780 a Pego (Alacant) .

En qualsevol dels dos casos junt amb còpia de document que acredite la seua identitat.

GRUP D'ENTRENAMENT (A OMPLIR PEL CLUB)

NOM Y COGNOMS PARE/TUTOR DNI Mòbil E-MAIL

Nº SIP

DATOS DEL PARE, MARE O EL TUTOR

NOM Y COGNOMS MARE DNI Mòbil E-MAIL

DOMICILI C.P POBLACIÓ

DADES DE L'ATLETA

NOM COGNOMS DNI
DATA DE 
NAIXEMENT

El preu de la inscripció en la escola d’atletisme Dorsal 19 serà de 160€ la 
temporada completa.
Haurà de realitzar un ingrés a compte per l’import en el número de compte a 
BBVA ES30 0182 1853 1702 0156 6056 en el concepte haurà d’indicar el 
nom i cognoms de l’atleta .
Hi ha diverses modalitats de pagament:
Pagament únic: s’ingressen 160€ en un únic pagament.
Pagament fraccionat: s’ingressaran dos pagaments de 80€ en els següents 
períodes:
     1er pagament: del 01/07/2022 al 23/09/2022.
     2n pagament: del 09/01/2023 al 20/01/2023.
 
Obligatòriament haurà d’adjuntar els següents documents de l’atleta:
-Fotocòpia del DNI
-2 fotos de carnet
-Fotocòpia de la targeta SIP 

Firmes del pare i/o la mare 

silviamartin
Tachado




