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FULL DE NOU SOCI /ACTUALITZACIÓ DE DADES

TEMPORADA  2018-2019.

DADES PERSONALS DEL SOCI

NOM:            

COGNOMS:                                                                                                                                                                                                        FOTO

DATA DE NAIXEMENT:                                                                                                                        ACTUAL

DNI:                                                                                                                                                               SCANEJADA

ADREÇA ELECTRÒNICA:    

ADREÇA POSTAL:

CODI POSTAL:                                                             LOCALITAT: 

TELÈFON:                     TELÈFON MÒBIL:    

DADES BANCÀRIES

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER LES QUOTES  (IBAN): 

 En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem
que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “membres club” propietat de CB
CANTAIRES TORTOSA., amb l'objectiu de poder informar-lo de l’actualitat del club. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a cbcantaires@hotmail.es.

 Mitjançant l’ordre de domiciliació el deutor autoritza al CB CANTAIRES TORTOSA a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar
en el seu compte i a la entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte.

 BAIXA: Tot aquell soci que decideixi donar-se de baixa ho comunicarà,  per escrit al club mitjançant correu al cbcantaires@hotmail.es abans
del 31 d'agost de 2018.

 RETORN REBUTS: En cas de retornar els rebuts, el Club cobrarà les despeses de devolució.

 A les assemblees del club podran assistir tots els socis. Només tindran dret a vot els socis , és a dir, majors de 18 anys. Els menors de 18 anys no
podran delegar el seu vot en el  pare o tutor.

   No vull rebre informació per mail de les activitats esportives i socials que organitza el club

Quota Soci

Data Facturació           Soci
01/09/18 50,00 €

SIGNATURA :

Signat:                                                                                                   

Us animem a fer-vos socis jugadors, pares, amics i familiars !!!
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