Fitxa soci/a Club Natació Tàrraco
Pg. Torroja 86, 43007 Tarragona
977 232 084 · info@cntarraco.cat
www.cntarraco.cat

NOM

COGNOMS

DNI

DATA DE NAIXEMENT

CORREU-E

TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

TELÈFON MÒBIL 2

CODI POSTAL

ADREÇA

POBLACIÓ

Dades bancàries
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

Sobre tu...
TENS EXPERIÈNCIA ESPORTIVA? QUINA?
SÍ

NO

EL TEU OBJECTIU ÉS...
Millorar la forma física
Benestar i salut

Perdre pes

Altres

Socialitzar

LES TEVES PREFERÈNCIES SÓN...
Natació

Classes dirigides

Entrenament individual

Fitness

Entrenament en grup

Altres

DATA

SIGNATURA

Consentiment explícit de serveis
Tarragona, a data de

/

/

El CLUB NATACIÓ TÀRRACO és el responsable del tractament de les dades personals de la persona
interessada, i li informa que aquestes es tractaran de confirmitat amb el que estableix el Reglament
(UE 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la
qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Finalitats i legitimació del tractament: mantenir una relació professional (per interès legítim del
responsable, art. 6.1.f GDPR) i enviar comunicacions de productes o serveis (amb el consentiment de
la persona interessada, art. 6.1.a GDPR)
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a
mantenir la finalitat del tractament, o mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la
custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades
per a garantir l'anonimització de les dades o la seva destrucció total.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a terceres persones, tret que sigui
obligació legal.
Drets que té la persona interessada:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
tractament
Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent
Dades de contacte per a exercir els seus drets:
CLUB NATACIÓ TÀRRACO. Passeig Torroja 86, 43007 Tarragona - comunicacio@cntarraco.cat
La persona interessada o el/la seva representant legal, consent el tractament de les seves dades en
els termes exposats:

NOM
REPRESENTANT LEGAL DE

DNI
AMB DNI

AVÍS LEGAL:

La persona sotasignant accepta les condicions i normes del Club Natació Tàrraco:
1. Per higiene, civisme i manteniment, és OBLIGATORI UTILITZAR TOVALLOLA en tots els bancs i aparells del gimnàs
2. Es recomana deixar BOSSES I MOTXILLES en el lloc designat. El Club Natació Tàrraco no es fa responsable de la pèrdua o
sostracció d'objectes personals a l'interior de les instal·lacions, als vestuaris o gimnàs, per la qual cosa, qualsevol objecte de valor
es podrà guardar als compartiments a tal efecte que hi ha a recepció
3. Per a poder fer ús de les intal·lacions haurà d'utilitzar la vestimenta i el calçat esportiu adequats
4. Per la pròpia seguretat, estan prohibits els envasos de vidre o sense tapa, així com qualsevol tipus d'aliment al recinte interior de
la piscina i gimnàs
5. Després de l'ús de qualsevol aparell del gimnàs, la persona usuària haurà de deixar-lo net i sec
6. És prohibit fer un ús indegut de l'equipament esportiu del club que motivi el seu deteriorament o el malbaratament dels
recursos energètics o d'aigua
7. A la zona del gimnàs destinada a les peses, la persona usuària haurà de retornar el material al seu lloc
8. Els i els instructores, monitores, socorristes i responsables de l'àrea queden facultades per amonestar els i les usuàries que
tinguin conductes no apropiades, o quan no compleixin la normativa que s'indica en aquest reglament
9. La Gerència del Club Natació Tàrraco es reserva el dret de canviar els monitors i monitores, classes dirigides o altres activitats,
quan per causes de força major es consideri convenient
10. Està prohibit fumar a tota la instal·lació del Club Natació Tàrraco
11. Queda prohibit fer corredisses a l'interior de les instal·lacions del Club Natació Tàrraco, així com la participació en jocs agressius

DATA

SIGNATURA

