NÚM INSCRIPCIÓ..........

GRUP D’ESPORTS NÀUTICS
FULL D’INSCRIPCIÓ CURSOS I ACTIVITATS 2019
NOM I COGNOMS.......................................................................................................................
DOMICILI.......................................................................Nº..........PIS..............PORTA.................
CP..................POBLACIÓ............................................................PAÍS.........................................
TELÈF. FITXE I MÒBIL................................................................................................................
E-MAIL.....................................................................................................................................
DNI / PASSAPORT................................................DATA NAIXEMENT.............................................
NºTARGETA SANITÀRIA (menors de 16 anys)................................................................................
SAPS NEDAR?..................ETS SOCI DEL GEN............................CARNET VELA – CARNET CAMPUS
Com ens has conegut? (mitjà i a on?) – Flyers / Pòsters / Diaris o setmanaris / Revistes /
Webs de turisme / Web GEN / Fb GEN / Tripadvisor / Habitual de fa temps / platja...

CURS I/O ACTIVITAT

D.INICI

D.FINAL

HORARI

FRA. Nº

FORMA PAGAMENT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

Caixa

Rebut

TGT

*Les activitats mensuals i trimestrals es renovaran automàticament si no es manifesta el
contrari.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D'acord amb la normativa legal vigent de Protecció de Dades Personals, li informem i vostè en
autoritza a que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, seves i/o del seu tutelat, així
com en la documentació adjunta que aporta, passaran a formar part de GRUP D'ESPORTS NAUTICS
ROSES adreça AV RHODE, S/N 17480 ROSES, amb la finalitat de poder atendre la seva petició.
Així mateix, li informem que sols es recopilaran les dades estrictament necessàries per a la prestació
dels serveis sol·licitats . Aquests no seran utilitzat per a la presa automàtica de decisions ni per a
l'elaboració de perfils.
També li informem i vostè ens autoritza a que les seves dades siguin cedides a tercers per al
compliment de les obligacions legals i per a la prestació dels serveis sol·licitats.
Amb la signatura d'aquest document, vostè ens autoritza a que les seves dades de salut incloses en
aquest formulari i documentació adjunta, seran utilitzades amb la finalitat d'adaptar les activitats a les
necessitats del menor, i també ens autoritza a realitzar un seguiment de l'activitat a la qual s'ha
inscrit.
Totes les dades personals recopilades seran conservades seguint les directrius de la legislació vigent.
Autorització imatge personal:
Li informem de la possibilitat de reproduir la seva imatges en catàlegs, webs, xarxes socials, sports
publicitaris, vídeos, tríptics, o qualsevol altre mitjà de comunicació, amb la finalitat de promocionar els
nostres serveis i activitats.
En aquest sentit vostè:
____ autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment.
____ no autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment.
De qualsevol dels apartats anterior, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació,
cancel.lació i oposició, indicant-ho per escrits a l'empresa GRUP D'ESPORTS NAUTICS
ROSES adreça AV
RHODE,
S/N
17480
ROSES
o per
correu
electrònic
a:
secretaria@genroses.cat. Reglament (UE) 2016/679 de 27 2016 (GDPR).
Nom i cognoms:_____________________________________________________________________
DNI:________________________________
Si és menor de 14 anys, nom i cognoms i DNI de la mare, pare o tutor legal.

Data:___________________________________
Signatura:

Per formalitzar aquesta reserva s’haurà d’abonar un mínim del 25% del cost de l'activitat contractada.

La no assistència a l’activitat no donarà lloc a la devolució de l’import o recuperació en un altre horari.

Si per algun motiu el GEN es veu obligat a cancel·lar l’activitat s’assignarà nova data i horari en un termini màxim de
15 dies.

