
FULL D’INSCRIPCIÓ
T E M P O R A D A  2 0 1 8 - 1 9

Tackle Sènior:

Flag Sènior: 
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Dades del jugador
Nom: Cognoms:

Data naixement: DNI:
Adreça: CP:
Població: Num. Targeta Sanitària:

Telèfon: Correu electrónic:

Dades dels tutors legals
Nom i cognoms Telèfon Correu electrònic

1:

2:

Dades bancàries

IBAN: E S - - - -

Autoritzo al Club Barcelona Pagesos a carregar els rebuts corresponents al jugador esmentat en aquest full d’inscripció
en aquest compte bancari:

Seleccioneu una opció de pagament:

Drets d’imatge
Autoritzo al Club Barcelona Pagesos, amb CIF G66216037 per fotografiar i/o gravar, i que aquestes imatges puguin ser difoses 
en mitjans de comunicació i puguin ser utilitzades per a aquesta entitat de forma atemporal en qualsevol publicació, reportatge 
i en la pàgina Web i/o xarxes socials del Club.

El Club Barcelona Pagesos queda doncs autoritzat a servir-se de la imatge per a la seva reproducció i difusió sense data de 
caducitat en qualsevol suport, relacionada amb la seva activitat, comprometent-se la entitat a no fer ús d’aquests fora dels fins 
de promoció, difusió d’activitats i informació als mitjans de comunicació.

I per a que consti ho signo a _____________ a ______ de _______________________ de 20______

Nom i Cognoms:      Signatura:

Modalitat de pagament

Signatura:

Tackle Júnior/Cadet:

2 pagaments de 140€ (15/9 i 15/12)37€/mes (Sept-Juny)

2 pagaments de 120€ (15/9 i 15/12)30€/mes (Sept-Juny)

2 pagaments de 115€ (15/9 i 15/12)28€/mes (Sept-Juny)
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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 Barcelona Pagesos (CIF G66216037), amb seu a Ctra. del Carmel, 25, 
08024 Barcelona, telèfon 616456009 i correu electrònic barcelonapagesos@gmail.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.

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 Barcelona Pagesos 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 
necessaris. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.


