LLIGA DE PÀDEL 2019 - TARDOR
LLIGA 2019 MATARÓ PÀDEL HORTES
NOM
COGNOM
COGNOM
DNI:

EDAT
1
2

POBLACIÓ
ADREÇA
TELEFON
TELEFON

CODI POSTAL

MOBIL
CASA

E-MAIL
NIVELL

D’INSCRIPCIÓ:

(MARCA AMB UNA CREU)

BAIX (D)*
MIG (C)*
ALT (B)*
(*)NIVELLS APROXIMATS – INFORMACIÓ A LA WEB

DIES DE PARTIT:
DIMARTS

PARTITS CAT. MIXTA:

MARCA DUES OPCIONS
DIMECRES
DIJOUS

DILLUNS.

DIMECRES

o DIVENDRES

MARCA DUES OPCIONS

HORARI PARTIT:
A:

(AFEGEIX TRES POSSIBLES HORARIS)
B:

C:

(AL REVERS D’AQUESTA FITXA D’INSCRIPCIÓ HI TROBARÁS L’AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE)
SIGNATURA DEL JUGADOR/A, CONFORME:
DATA:
Complint la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de la protección de dades de carácter personal, el Mataró Pàdel Hortes
informa que les seves dades personals serán inclosos en fitxers informatius amb titularitat del Mataró Pàdel Hortes, que será
l’única destinatària d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de la gestió de clients i accions promocionals i tindran la possibilitat
d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición previstos en la llei mitjançant una carta dirigida al Mataró Pàdel
Hortes, Ref.: Protecció de dades.

Autorització per a la reproducció i publicació d’imatges
A LA LLIGA PÀDEL HORTES 2019 - TARDOR

Dades personals de l’autoritzant:
Nom i cognoms
DNI

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la
Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Mataró pàdel Hortes i
l’organització de pàdel sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de
forma clarament identificable, en fotografies, gravacions i vídeos en directe
corresponents a les activitats i serveis, i que s’exposin públicament a les nostres reds
socials (web oficial del centre, facebook, twitter, instagram @padelhortes), revistes o
altres publicacions internes (instagram @gax2323) o de tercers, així com a reproduir-la
públicament per a la promoció de les activitats i serveis del centre de pàdel Mataró pàdel
Hortes.
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a
qualsevol contraprestació econòmica.
Et recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que
contempla
la
Llei
pots
dirigir-te
mitjançant
correu
electrònic
a
gerencia@mataropadelhortes.cat

Conforme,
(marca amb una creu una de les dues opcions)

SI, AUTORITZO

NO AUTORITZO
Data:
Signatura de l’autoritzant, CONFORME:

