
NOM: COGNOMS:

Nº CENS (CASS): Nº PASSAPORT: Nº SOCI:

ADREÇA:

E-MAIL : TELÈFON/S

Nº IBAN:

ACTIV. REALITZADA GRUP: DATA NAIXEMENT:

DADES DE L'ESPORTISTA:

TEMPORADA DEL CURS:

INSCRIPCIÓ ADULT ACTIVITATS ESPORTIVES ORDINO

DECLARO ( I SIGNO A TAL EFECTE) QUE:

4-SIGNATURA:                                                                                          DATA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al 

fitxer informatitzat, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al Centre Esportiu d'Ordino, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la 

confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió respecte les seves dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida al 

Centre Esportiu d'Ordino, adreça "Nou Vial s/n AD300 Ordino,  o al correu electrònic "centreesportiu@ordino.ad".  En remetre l'interessat les seves dades al Centre esportiu 

d'Ordino, expressament n'autoritza la utilització per enviar-li informació de les activitats, notícies, etc.. relacionades amb temes esportius. D’acord amb el que disposa la Llei 

29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del tractament de les dades és el Comú d’Ordino, amb domicili a La 

placeta núm. 1 d’Ordino, i amb número de telèfon 878 100. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a dpd@ordino.ad.

Les finalitats del tractament són les següents: 

-	Gestió d’usuari del Centre Esportiu d’Ordino

-	Gestió de comunicació i tractament de consultes

-	Altres finalitats mencionades en el Registre d’Activitats de Tractament del Comú

Podeu accedir al Registre d’Activitats de Tractament mitjançant una sol·licitud adreçada al Comú d’Ordino.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles 

responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació. 

Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, excepte que existeixi una obligació legal.  

Podeu exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les vostres dades, així com limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi formalitzant una sol·licitud escrita 

enviada per correu electrònic a l’adreça dpd@ordino.ad. 

1- No pateixo cap malaltia que m'impedeixi efectuar aquesta activitat amb tota normalitat i faig entrega d'un certificat mèdic a tal efecte, fent-me 
responsable de la curació de qualsevol accident que pugui patir durant l'activitat.

2- Em dono per assabentat del reglament de funcionament dels cursets i de les instal·lacions

3- Observacions addicionals: ( sobre medicaments, al·lèrgies o altres aspectes que calgui tenir en compte): 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	ENBLANC

