
Nom: Cognoms:

DNI: Data de naixement:

Adreça:

FULL D’INSCRIPCIÓ

Dades personals sol·licitant: Data:

Nº:

Escala: Porta: Població:

Província: C.P:

Telèfono: E-mail:

Familiars Pagament Inicial

N. Abonat Nom i cognoms DNI Data de naixement Quota: €

Inscripció:

Número abonat

Altres conceptes:

Altres conceptes:

Total (IVA inclòs):

€

€

€

€

FAMILIAR

Dades bancàries:

Titular del compte:

Nº de compte:

Abonat Representant o tutor legal

Titular del compte corrent en cas que sigui diferent a l'abonat

Nom:

Signatura:

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades recollides o la dels 
menors legalment representants, inclosa la seva imatge i dades de salut, seran incorporades al �txer de titularitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
“Usuaris dels complexos esportius”, tractades per l’encarregat del servei concessionat Ferrovial Servicios, SA, amb les �nalitats de gestionar i promocionar 
les activitats esportives, control d’accés als complexos esportius, relació contractual i remissió d’informació a les persones interessades. 

Les dades �nanceres facilitades es poden cedir a les entitats bancàries per al cobrament dels rebuts, a entitats asseguradores per a la gestió de pòlisses i
tramitació de sinistres, així com a  administracions públiques autoritzades per llei, a través de la concessionària municipal.

Així mateix, sol·licitem el seu consentiment per poder difondre la seva imatge o veu en qualsevol mitjà o suport d’explotació, amb les �nalitats de comunicació, 
màrqueting, promoció i/o publicitat. A aquest efecte, cedeix a la concessionària Ferrovial Servicios, SA, els seus drets patrimonials d'imatge, renunciant a 
percebre retribució alguna. Pot exercir els seus drets d'accés, recti�cació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça Príncipe de Vergara, 135, 
28002 Madrid, indicant com a referència “Protecció de Dades”.

   No autoritzo al ús i tractament de la meva imatge o veu.
   No vull rebre publicitat o informació promocional sobre activitats, ofertes o serveis.

Pot exercir els seus drets d'accés, recti�cació, cancel·lació, i oposició mijtançat registre presencial/electrònic a l’Ajuntament (Pl. de la Vila, 1 08192  
Sant Quirze del Vallès. www.santquirzevalles.cat).


