GRUP D’EMPRESA RIBAGORÇANA

FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES DEL TITULAR:
En/Na

DNI

DOMICILI

C.POSTAL

LOCALITAT

TELÈFON

DATA DE NAIXEMENT

/

/

E-MAIL

BENEFICIARIS:
NOM I COGNOMS

DATA NAIX.

PARENTESC

DNI

CORREU ELECTRÒNIC

TIPUS DE QUOTA:
Soci familiar: 60€/any.
Soci individual: 40€/any
Soci menor de 18 anys: 35€/any

DADES BANCÀRIES:
Sr,
Per la present prego que fins a nou avís, aboni al Grup d’Empresa Ribagorçana (G.E.R.) del Pont de Suert, l’import de la quota
anual de soci prèvia presentació del carnet o justificant corresponent al meu compte corrent o llibreta d’estalvis següent:
CODI IBAN: _

_

Entitat

Oficina

DC

Nº de Compte

Signatura

El Pont de Suert_

de

de 20

Per donar-se de baixa del club GER cal notificar-ho mitjançant e-mail o correu convencional abans de la tramitació del següent
pagament.
Les possibles despeses generades pel retorn del rebut seran aplicades en el següent cobrament.

Grup d’Empresa Ribagorçana – Av. Victoriano Muñoz, s/n 25520 El Pont de Suert - Tlf/Fax 973690472/608046011 -clubger@clubger.cat – www.clubger.cat

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que es disposa en
els articles 12 a 14 del RGPD, se li informa que el responsable del tractament és Grup Empresa Ribagorçana (d'ara
endavant, “Club GER”, situat a l’Av. Victoriano Muñoz s/n, 25520, El Pont de Suert, Lleida, amb CIF G25045873, correu
electrònic clubger@clubger.cat i lloc web www.clubger.cat.
Les seves dades personals seran tractats pel Club GER amb la finalitat d'atendre al sol·licitat en el present formulari. La
base legítima del tractament és, amb caràcter principal, el consentiment de l'interessat que tindrà dret a revocar a
qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat, encara que ell o no afecti a la licitud del tractament
previ a la seva retirada. En tot cas, la falta d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari podrà
donar lloc a la impossibilitat de tramitar la sol·licitud o petició específica que es tracti. No es cediran a tercers, tret que
així ho estableixi o imposi una llei. Tampoc es realitzaran a priori, transferències internacionals de dades. En cas de
concórrer, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals d'acord als articles 44 i següents del RGPD. Se li
informa que, a comptar des de la seva efectiva recepció, les seves dades personals seran conservades durant els
terminis
efectivament
necessaris,
i
sempre
ajustats
a
la
legislació.
Finalment, es posa en el seu coneixement que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic
clubger@clubger.cat, amb l’assumpte “Exercir drets”, acompanyant a la seva sol·licitud la copia del seu document
nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE, ...).
En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant
l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem
contactar abans amb nosaltres a fi de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima.

Vol rebre informació dels serveis, activitats i esdeveniments organitzats pel Club GER?
Marcant aquesta casella, autoritza expressament a Grup Empresa Ribagorçana, que les seves dades
personals siguin tractats amb la finalitat d'enviar-li informació dels serveis, activitats i esdeveniments que
conformen l'oferta esportiva municipal.

