PROPOSTA DE NOU SOCI
Cognoms …. ……………………………………………………………………………........
Nom

….. ……………………………………………… NIF. ……………………..........

Adreça
Població
Telèfon Fix

…….……………………………………. Num………….... Pis…………......
………………………………………….................... C.P…….………….......
……………………………….………..

Mòbil

……………….……........

Lloc de naixement …………………. ……….. ….. Data de naixement ….../...…/….
Correu electrònic ………………………………….. Professió .....................................

QUOTES TEMPORADA 2018-2019
Un soci

32

EUROS al semestre

Un soci i un jugador

43

EUROS al semestre

Pack familiar

55

EUROS al semestre

Caixa o Banc ……………………IBAN__/__/__/__/CODI __/__/__/__/
Num oficina __/__/__/__/

DC __/__/

Compte __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Titular del compte ………………………………………………
AUTORITZACIONS
Autoritzo a la Secció Esportiva Santa Eulàlia, en endavant SESE a que tracti les dades de caràcter
personal que s’inclouen en aquesta fitxa, d’acord amb el que la normativa aplicable disposa. Igualment
autoritzo al SESE la cessió d’aquestes dades a les entitats associades i als estaments públics i privats,
quan sigui estrictament necessari per l’acompliment de la finalitat esportiva i social del SESE.
Autoritzo que la meva imatge es pugui publicar, reproduir, utilitzar i difondre a través de la pàgina Web del
SESE o per qualsevol mitjà, suport o format (inclòs l’audiovisual), així com les següents dades: fotografies
d’equip o esdeveniments esportius, fotografia individual, nom i cognom, data de naixement, equip,
categoria, posició i alçada, sense que aquestes activitats impliquin un dret de remuneració o benefici
econòmic a favor de l’afectat. La cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i
comunicació pública de la gravació o imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats
organitzades pel SESE.
Es podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació notificant-ho a la secretaria del
Club.
Autoritzo a domiciliar el cobrament de les activitats i despeses associades al desenvolupament de les
mateixes, en el compte esmentat més amunt.

Signo aquest compromís a fi que se’n tingui constància a tots els efectes,
Nom i cognoms ..................................................................................... NIF .....................
Barcelona, a .......... de.................................. de 20.......

Signatura

