FICHA DE INSCRICIÓN PARA A ESCOLA DE BALONCESTO
DO CONCELLO DE BARBADÁS NA TEMPADA 2021 -2022
Documentación a adxuntar:
Fotocopia do DNI
Foto tamaño carnet

Datos do neno/a:
Nome:

Apelidos:

Data de Nacemento:
D.N.I:
C.P.:

Dirección:
Poboación:

Empadroado/a no Concello de Barbadás: Sí

Provincia:
Non

Observacións sobre enfermedades, lesións e outras:

Datos do Pai, Nai, Titor/a:
Nome e Apelidos :
D.N.I:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

E-mail:
Irmáns nas Escolas Deportivas de Barbadás
Nome e Apelidos:

Modalidad:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Nome e Apelidos do/a TITULAR da CONTA:
DNI:
IBAN: ES
Pola presente, rógolles que o recibo emitido correspondente ao pago da inscrición nas Escolas Deportivas do Concello de Barbadás, sexa
cargado na conta bancaria sinalada arriba.

Sinatura do TITULAR da CONTA:

O cobro das taxas farase efectivo en entidade bancaria mediante emisión de recibos. Informarase o largo da tempada cando se
realizará a emisión dos recibos. No suposto de devolución dun recibo, 15 días naturais despois farase un segundo cargo en
conta, os gastos de devolución de recibos será por conta do/a interesado/a.
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LOPD – GDD
De acordo coa Lei orgánica 03/2018 de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereito
Dixitais (LOPD – GDD), que deroga a anterior Lei orgánica 15/1999 (LOPD), informámoslle que
o envío referido aos seus datos persoais implica o consentimento expreso ao tratamento dos
mesmos, con carácter revocable e sen efectos retroactivos.
Así mesmo, informámoslle que todos os nosos ficheiros atópanse legalmente inscritos no
Rexistro Xeral de Datos Personais da Axencia Española de Protección de Datos, así como para
salvaguardar a seguridade dos seus datos persoais aplicaranse as medidas de seguridade
técnicas e organizativas esixidas no Real decreto 1720/2007 que regula o regulamento das
medidas de seguridade dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.
USO DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Os datos que lle solicitamos son os adecuados, pertinentes e estrictamente necesarios para a
finalidade para os que foron recollidos, e en nigún caso, está obrigado a facilitárnolos. Así
mesmo, certifícanos que todos os datos que nos facilita son certos, veraces e pertinentes para
a finalidade para que llos solicitamos.
A inscrición recolle os seus datos persoais mediante a recepción de diversos formularios onde
pode solicitarnos calquer tipo de información, aclaración ou dúbida. O envío dos mesmos
implica a súa autorización explícita a incorporalos aos nosos ficheiros correspondentes, se o
Concello de Barbadás considérao convinte, e estarán regulados polas presentes políticas de
privacidade. Os seus datos serán incoporados aos nosos ficheiros de tratamento de datos.
DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
En calquer momento pode opoñerse ao nosos envíos comerciais, así como exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos termos establecidos legalmente.
COMUNICACIÓNS DE DATOS
Concello de Barbadás infórmalle que os seus datos trátanse de maneira confidencial e son
empregados de xeito interno e para as finalidades indicadas. Polo tanto, non cedemos nin
comunicamos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou que
o usuario nos autorice expresamente.
SEGURIDADE DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos sus datos persoais, informámoslle que Concello
de Barbadás adoptou tódalas medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir
a seguridade dos datos persoais suministrados da súa alteración, perda e tratamento ou
accesos non autorizados.
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ACTUALIZACIÓN DOS SEUS DATOS
É importante que para que poidamos manter os sus datos persoais actualizados, infórmenos
sempre que teña algunha modificación neles. No caso contrario, non responderemos da
veracidade dos memos. Consideraremos que se non se cancelan os seus datos persoais de
xeito expreso dos nosos ficheiros, vostede continúa interesado en seguir incorporado nos
mesmos ata que Concello de Barbadás o considere oportuno e mentres sexa adecuado á
finalidade polos que se obtiveron.
Concello de Barbadás non se fai responsable da política de privacidade respeto aos datos
personais que poidan facilitar a terceiros por outros medios.
Concello de Barbadás pode alterar a presente política de privacidade para adaptala ás
modificacións que se poidan producir na normativa, así como por cambios lexislativos sobre
datos persoais que aparezan e afecten a dita política. Polo que esixe a súa lectura, cada vez
que nos facilite os seus datos a través das inscricións nas Escolas Deportivas.
Don/a

con DNI

como pai/nai ou titor do neno

Si, dou o meu consentimento
Non dou o meu consentimento
Para que a Concellería de Deportes do Concello de Barbadás poda
utilizar as imaxes do meu fillo/a tomadas en calquera actividade das
Escolas Deportivas de Barbadás e publicalas.

Barbadás,a

de

de

Sinatura do pai, nai ou titor/a legal)
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