Vela Escolar
Centre Municipal de Vela
Full d’inscripció de l’alumne
Dades personals de l’alumne (Si us plau ompliu amb lletra majúscula i clara)
Nom
Cognoms
Edat
Data Naixement
Adreça
Codi Postal
Població
DNI de l’alumne
Telèfon
Email

Dades Centre Escolar
Nom de l’escola

Curs Escolar

Dades d’interès
Has navegat alguna vegada?
Tens alguna afecció? Asma, diabetis, epilèpsia, etc.
Tens alguna discapacitat que dificulti la teva mobilitat o aprenentatge?
L’alumne sap nedar, i/o està familiaritzat amb el medi aquàtic i té capacitat de flotació?
SÍ
NO
IMPORTANT: En el cas que l’alumne no estigui familiaritzat amb el medi aquàtic o tingui algun
tipus de discapacitat, si us plau contacteu amb el professor responsable i coordinador de vela
abans de l’activitat.

Condicions d’ús
Sí

/ No

Accepto l’enviament d’emails amb informació de les activitats, serveis, promocions i
ofertes del Centre Municipal de Vela adaptades al meu perfil com a client.
Sí

/ No

Accepto i dono consentiment al Centre Municipal de Vela a que em pugui fotografiar a mi
i/o al meu tutelat/fill/a i fer ús de les imatges en els seus canals de difusió de les activitats i serveis.
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament titularitat de VELA CATALANA, SLU amb CIF B-61438776 i domicili social a Port Olímpic, C / Moll de Gregal,
33, 08005-Barcelona, amb la finalitat de gestionar els serveis i productes contractats amb la nostra entitat. VELA CATALANA, SLU l'informa que les
dades seran conservades durant el període legalment establert a la normativa fiscal vigent (5 anys).
Igualment l'informem que les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a entitats bancàries, entitats de recobrament en cas
de morositat, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb
la prestació del servei contractat i les gestions inherents a aquest.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals,
així com revocar el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada o al correu electrònic
info@velabarcelona.com amb fotocòpia de document acreditatiu de la seva identitat. Podrà dirigir-se a l'AEPD per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
Més informació en Política de Privacitat (www.velabarcelona.com)

SIGNAT
Nom pare/mare/tutor legal:
DNI:
Data:

de

de 20......

