Formulari d'inscripció de soci
Dades personals
Nom:
Cognoms:
Data Naixement:
Adreça:
Població:

DNI:
Telèfon:
Adreça electrònic:
Codi Postal:

Dades de pagament
La quota de soci té un valor de 50 €, és anual i es passa a principis d'any (1 de gener). Per a què
puguem passar-vos la quota per al banc és necessari que ens dieu el vostre número de compte
(IBAN). En el cas que vulgueu pagar la quota de soci en mà, podeu deixar el camp de sota en blanc i
passar-vos qualsevol dia per les oficines del club en horari d'atenció al públic.

Núm. de compte (IBAN):

⃞

 utoritzo al Club Natació Igualada a enviar instruccions a l’entitat del deutor, en el seu compte
A
IBAN i entitat, per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor d’acord
amb els rebuts que aquest presenti corresponents a la quota d’associat del deutor i/o altres
aportacions econòmiques que puguin tenir lloc per part del deutor a favor del creditor. Com a part del
seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa. Podrà obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva
entitat financera.

Autorització de dades personals
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran a la base de
dades “Socis”, el responsable del qual és el Club Natació Igualada, amb la finalitat de gestionar la
condició i participació dels socis, col·laboradors i simpatitzants en les activitats dutes a terme per
l’entitat, així com informar-vos d’aquestes activitats. Podeu exercir els vostres drets d’accès,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada al Club Natació Igualada,
a: Carrer Estadi Atlètic, 08700 Igualada, Barcelona o a cnigualada@cnigualada.cat

⃞

Autoritzo la comunicació de les dades descrita al paràgraf anterior en compliment del previst a la

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

