#24hViladecans 2018
CB Viladecans
Full d’Autorització a menors d’edat
Informació
Activitat: #24hViladecans
Data: 30 de juny i 1 de juliol de 2018
Lloc: Atrium. Viladecans.
Participants: Nois i noies a partir de 16 anys.
Horari marc: de 12.00 h a 12.00 h del dia 1 de juliol.
Preu: 240€ per equip (de 8 a 12 jugadors cada equip)
Horari d’oficina: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 20.00h
Data límit d'inscripció: 25 de juny de 2018 a les 14.00 h
Telèfon de contacte en horari d’oficina: 664 575 975
Correu electrònic: 24hviladecans@gmail.com
Núm de compte per fer l’ingrés: ES10-0081-0007-7-50001466552

Autorització
Jo, ___________________________________________________, amb DNI _________________, com a
tutor/tutora legal de ______________________________________________________, l’autoritzo a
participar al "#24hViladecans" que tindrà lloc el dia 30 de juny de 2018 a l’Atrium Viladecans. He
llegit i accepto les condicions publicitades a la pàgina web del club.

Data_________________

Signatura______________________

Avís legal
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran
incorporades al fitxer “Inscripcions #24hViladecans”, titularitat de Club Bàsquet Viladecans, amb l’objectiu de “Gestionar el servei esportiu promogut, desenvolupat o ofert
directament o indirectament pel C.B. Viladecans.”. Les seves dades seran tractades pel Club Bàsquet Viladecans. Vostè consent expressament el tractament de les seves dades
per la finalitat indicada, ens autoritza a publicar les seves dades al llistat d’inscrits, així com el seu resultat en aquest esdeveniment esportiu, i enviar-li publicitat d’altres serveis
esportius promoguts pel Club de Bàsquet Viladecans.
Per la gestió de l’esdeveniment esportiu, el Club Bàsquet Viladecans podrà utilitzar, tramitar, administrar i gestionar la informació procedent d’aquesta activitat, en especial les
imatges, fotografies i vídeos.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al Registre del Club de Bàsquet Viladecans (Avinguda dels Germans Gabrielistes, 22, 08840
Viladecans. Tel. 936580082).

