Sol·licitud d’inscripció LLIGA MUNICIPAL FUTBOL SALA
(imprimir a doble cara)

1. Identificació de l’activitat
Nom de l’equip

Nombre de jugadors

Nom i cognom del delegat (representant)

NIF

Mòbil

Adreça electrònica

Nom i cognom del 2n delegat

NIF

Mòbil

Adreça electrònica

Lloc de entrenament

Dies i hores preferents

Color de les samarretes

Participació edició anterior
Si

No

2. Jugadors inscrits
Ordre

Dorsal

Cognoms i nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Entrenador
Entrenador Aux

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

NIF/NIE

Data de naixement

2. Documentació ( marcar la documentació adjuntada clicant en el requadre)
D’acord amb les normes aprovades adjunto la documentació següent:
comprovant del pagament del primer termini de la taxa de l’activitat
fotocòpia del DNI del delegat (representant) de l’equip
fotocòpia del DNI del 2on delegat de l’equip
D’acord amb la convocatòria publicada, SOL·LICITO la inscripció en l’activitat esmentada.
Als efectes previstos a l’article 41.1“in fine” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, designo l’adreça electrònica facilitada com a mitjà de comunicació dels actes que se’n derivin de la
sol·licitud d’inscripció
(Signatura)

Pineda de Mar,
Per a la tramitació de la inscripció en l’activitat sol·licitada serà necessari el pagament previ de la quota d’inscripció. Aquest document
només serà acreditatiu de l’esmentat pagament si està datat, segellat i autenticat mecànicament o de forma fefaent per l’entitat bancària
col·laborada (Santander-BSCH, compte ES35.0049.1577.3721.1014.7877).
La confirmació de la inscripció en l’activitat sol·licitada serà comunicada mitjançat correu electrònic,. Si escau, la no admissió comportarà la
determinació dels motius i la devolució de la taxa. No procedirà la devolució de la taxa en cas de renúncia voluntària o no assistència a
l’activitat.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE
PINEDA DE MAR, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

•

Responsable:
Ajuntament de Pineda de Mar
P0816200J
Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
93 767 15 60
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org

•

Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Gestió de totes les dades relacionades amb l’organització de la «Lliga de Futbol Sala».
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través
d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i
la portabilitat de les dades al domicili del responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual
han estat recollides i de conformitat amb el calendari de conservació d’aquesta administració municipal.

•
•
•
•

•

Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent
pàgina web: https://seu.pinedademar.org

L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de
dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a
interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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