Rúa CARBALLO CALERO S/N
(Piscina Municipal Carballo Calero)

15100 CARBALLO
C.I.F.- G15160773

www.adfogar.com
info@adfogar.com

Máster independente
Datos a cumprimentar pola Entidade
Cota Anual

Data de Alta

Referencia Recibo

Datos a cumprimentar polo Socio

DATOS DO NOVO SOCIO MÁSTER INDEPENDENTE (+20 anos)
Nome e Apelidos do Titular da conta

Data de nacemento

DNI

Enderezo

Código Postal

Localidade

Teléfonos de Contacto

Correo Electrónico

DATOS IBAN

E S

Dende esta data e ata novo aviso, sírvase pagalo recibo anual que presenta a “AGRUPACIÓN DEPORTIVA
FOGAR DA XUVENTUDE” como Cota de Socio, con cargo á conta bancaria que se detalla e polo importe
que se indique.

Data: ____ de _____________________ de _______
SINATURA/S do TITULAR/ES (Indispensable)

Rúa CARBALLO CALERO S/N
(Piscina Municipal Carballo Calero)

15100 CARBALLO
C.I.F.- G15160773

www.adfogar.com
info@adfogar.com

Máster independente
Responsable: Identidade: AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE CIF: G15160773 Dir. Postal: RÚA
CARBALLO CALERO S/n, 15100 - CARBALLO (A Coruña) Teléfono: 981756994 Correo electrónico: info@adfogar.com
Informámoslle que os datos persoais contidos na presente ficha de inscrición son recolleitos baixo o consentimento do
interesado/a ou, no seu caso, dos pais/titores deste/a, coa finalidade de levar a cabo a súa inscrición como socio/
alumno/ deportista na entidade e poder participar nas actividades propias da mesma; podendo cederse ou
comunicarse devanditos datos á Federación Galega de natación/ tríatlon/ aventura e/ou á Real Federación Española de
natación/ tríatlon/ aventura, no seu caso, en virtude da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia e da Lei
10/1990, do 15 de Outubro do Deporte, así como a outros terceiros nos casos en que exista unha obrigación legal ou
consentimento do interesado. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión e control dos socios/ alumnos/
deportistas inscritos na entidade. A retirada deste consentimento condiciona a súa inscrición como socio/ alumno/
deportista na mesma.
Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal, e conservaranse mentres
o/a interesado/a atópese inscrito como socio/ alumno/ deportista na entidade, ou durante o tempo necesario para
cumprir coas obrigacións legais.
Así mesmo, solicitamos a súa autorización para:
AUTORIZO

NON AUTORIZO
A captación e utilización de imaxes fotográficas e audiovisuais que se realicen
con ocasión durante as actividades desenvoltas na entidade.
A publicación das fotografías e/ou vídeos realizados durante as actividades
desenvoltas na entidade na páxina web e/ou nas distintas redes sociais ou
outros medios que se usen na actualidade que sexan titularidade desta, co fin de
mostrar as actividades realizadas pola mesma.
O envío de información relativa ás actividades desenvoltas pola entidade,
newsletter, comunicacións comerciais, publicitarias e/ou promocionais, ben por
correo ordinario, correo electrónico, fax ou outros medios de comunicación
electrónica equivalentes.
O desprazamento-aloxamento do alumno/a co técnico competente designado
pola Entidade a calquera lugar que determinen os calendarios federativos de
competicións de Natación/ Tríatlon e/ou Aventura.
A administración da medicación correspondente ao alumno en caso de ser
necesario.

Así mesmo, vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar o/os consentimento/ s ao tratamento dos datos indicado/ s
anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no/ os
consentimento/ s previo/ s á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento na/ s dirección/ s
anteriormente indicada/ s.
AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información
facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de
decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do
tratamento na dirección anteriormente mencionada.
No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a
Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.
Lido e conforme,
Socio/ Alumno/ Deportista:_________________________________________________________________________
DNI:_________________________________
Firma:

