VOLUNTARI
CNS
#esportsenselimits

INSCRIPCIÓ VOLUNTARIAT

VULL SER VOLUNTARI PER A PARTICIPAR ALS DIFERENTS ESDEVENIMENTS QUE
EL CLUB NATACIÓ SABADELL O LA FUNDACIÓ CNS PUGUI ORGANITZAR.
Àrees d’interès:
Esport
Cursa del Club (4 de novembre de 2018)
Salut
Cultura
Entorn i Social
Dades personals
Nom:
Cognoms:
Data naixement:
DNI:
Telèfon:
E-mail:
Disponibilitat:

Dissabte tarda

Diumenge

Dissabte i Diumenge

Signatura:

INFORMACIÒ BÁSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Finalitat: Formalitzar la inscripció en la activitat sol·licitada mitjançant les dades incloses en aquest formulari de VOLUNTARIAT
FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL. CURSA DEL CLUB. D’acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679),
de plena aplicació des de el 25 de maig del 2018, tractar les dades durant el desenvolupament de l’activitat sol·licitada. Remissió
de comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS, MMS) o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal, dels serveis,
activitats, i noticies de FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL.
Legitimació:
Autoritzo l’enviament de comunicacions comercials vinculades a les activitats de FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL.
Tractament de la imatge:
Autoritzo la gravació, fotografia i tractament de la meva imatge, obtinguda de la participació en la Cursa de la Fundació Club
Natació Sabadell, para el seu ús i publicació en mitjans de difusió (web o perfil del Club en xarxes socials), amb la finalitat de
promocionar les activitats esportives i de lleure del Club Natació Sabadell i la seva Fundació.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment establerts.
Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o l’oblit, dirigint-se per escrit al Responsable de Protecció de Dades: Sabadell (08206), carrer Adriana nº14, o per correu electrònic a l’adreça:
rgpd@nataciosabadell.cat ; en qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
per a l’inici dels tràmits necessaris per la defensa dels seus drets.
Pot consultar la informació ampliada en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/ o
http://www.cursacns.cat/avislegal.

Amb el suport de

