DOC. 001

ALTA SOCI

Soci nº

CLUB TENNIS RIBES
C/ Blades, 5 (Urb. Los Viñedos) – 08810 – Sant Pere de Ribes (Barcelona)

cognoms i nom :
adreça :
població :
dni / nie :
data naixament:
llicéncia federativa :
teléfon :
e-mail:
domiciliació bancaria
(IBAN) :

ES
TIPO SOCI :

signatura del sol.licitant

Numerari or
Numerari adult
Numerari jove
Aspirant
Beneficiari
Soci vinculant

Tipologia de socis : Numerari or : soci/a numerari d´edat major de 65 anys. Numerari adult : soci/a numerari d´edat compresa entre
els 25 anys i el 64 anys. Numerari jove : soci/a numerari d´edat compresa entre 18 anys i els 24 anys. Aspirant : soci/a fill de soci
numerari d´edat compresa entre els 13 anys i els 17 anys. Beneficiari : soci/a fill de soci numerari d´edat fins als 11 anys.
La casella “soci vinculant” és obligatória pel socis de tipus aspirant i beneficiari. S´haurà de posar el número de soci numerari, o
en el seu defecte, el nom i cognoms del soci numerari.

El CLUB TENNIS RIBES, amb CIF G58831900, C / Blades, 3, Urbanització Can Macià - "Los Viñedos", 08810 Sant Pere
de Ribes, Telèfon: 938962870, es el responsable del tractament de les seves dades personals aplegades en aquest
document. Aquestes es recullen amb la finalitat de realitzar la gestió de la seva sol·licitud d’informació, o d’ingrés
com a soci, o per apuntar-se a una activitat, i pels tractaments administratius, organitzatius, comptables i
informatius adequats, i durant el temps que siguin necessaris, conforme les obligacions legals. Aquestes dades
també ens permetran comunicar-nos amb vostè i notificar-li de totes les nostres activitats socials. En cap supòsit,
fora de les obligacions legals, està prevista la cessió de les seves dades a tercers, tret que sigui adequat pel
compliment de les referides finalitats o les pròpies de l’Associació. El sotasignat està conforme amb l’ús i publicació
de la seva imatge, a traves dels mitjans d’informació socials, o no, sempre que estigui relacionat amb la finalitat o les
activitats socials. Qualsevol dubte, aclariment o exercici dels drets d'accés, de rectificació, d'oblit, de limitació i de
portabilitat i qualsevol altre que correspongui, es poden exercir amb l'enviament d'un correu a l'adreça
info@clubtennisribes.com on haurà d’aportar copia del seu DNI o document equivalent.
Per conèixer més www.clubtennisribes.com

Signa conforme

SI
NO

Sant Pere de Ribes a ...... de ................... de ..............

