ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GMVERTICAL

Pavelló Poliesportiu de Riells i Viabrea
Avinguda Can Salvà, 100
CP 17404 Riells i Viabrea (Girona)
www.gmvertical.cat info@gmvertical.com

Any:

Data de sol·licitud:

Nom de l'entitat o activitat a la que s'inscriu:
Dades Personals:

Sexe: Masculí:

☐

Soci Associació Esportiva GMVertical
Data Naixement:

Femení: ☐

DNI:

(obligatori DNI
del sol·licitant)

Codi Identificació Personal (CATSALUT):

Passaport:

Nacionalitat:

(en
cas de ser estranger)

(emplenar només en cas de menor sense DNI propi)
(en cas de ser estranger)

Nom:
Cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Província:

e-mail:

Telèfon fixe:

Telèfon mòbil:

Quotes soci Associació Esportiva GMVertical

Pagament anual sense llicència federativa que s'efectuarà durant cada mes de novembre, o en el moment de l'alta com a nou soci.

QUOTA FAMILIAR: 100€

Amb una única quota pots incloure a la teva parella i als teus fills fins als 18 anys.

QUOTA INDIVIDUAL: A partir de 18 anys. 60€ / De 7 a 18 anys. 25€ / De 0 a 6 anys. 5€
QUOTA SOCI VIRTUAL: 30€
El soci virtual únicament té dret a llicència federativa.

QUOTA ESPECIAL: 25€

Majors de 65 anys - Famílies nombroses, monoparentals o amb situació de vulnerabilitat - Discapacitats.

Quotes soci Grup d'Arquers Riells i Viabrea
ARQUER fins a 14 anys (inclosos): 50€ (Inclou llicència federativa)
ARQUER a partir de 15 anys: 100€ (Inclou llicència federativa)
Quotes Desafiament Vertical
150€ (Un trimestre)

CLÀUSULA
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al
sistema de tractament titularitat de l'Associació Esportiva GMVertical, amb la finalitat relacionada amb les activitats del club.
En compliment amb la normativa vigent, l'Associació Esportiva GMVertical informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert. Amb la
present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats
amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.
L'Associació Esportiva GMVertical informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això
que l'Associació Esportiva GMVertical es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió,
portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva
petició al correu electrònic info@gmvertical.com.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Igualment i d'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitem el seu consentiment exprés per tractar les seves
dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l'Associació Esportiva GMVertical amb la finalitat relacionada amb la gestió de la seva llicència, de la participació de
qualsevol activitat o competició organitzada o gestionada per l'Associació Esportiva GMVertical, aquesta podrà gestionar la informació procedent de la mateixa, així com
realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, elaborar perfils de participants amb la finalitat de personalitzar i millorar la organització.

Nom i cognoms:
DNI:
Signatura:

En cas de menor d’edat:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor:
DNI del pare, mare o tutor:
Signatura:

