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INSCRIPCIÓ 2018-19 
 

Si el vostre fill/a ha nascut abans de l’any 2006 i vol jugar a bàsquet a la seva ciutat tan sols ens heu 

d’omplir el formulari d’inscripció a la UESC i lliurar-lo signat abans del 22 de Juny. 

DADES DEL JUGADOR/A: 

Nom:  

Cognoms:  

DNI:  

Data de naixement:  

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR: 

Nom, cognoms i DNI  pare: 

Nom, cognoms i DNI mare:  

DADES DE CONTACTE: 

Telèfon f ix :  

  Telèfon mòbil  pare:  

  Telèfon mòbil  mare:  

 e-mail  pare:   

 e-mail  mare:  

DADES ACADÈMIQUES I ESPORTIVES DEL JUGADOR/A 

Escola o Inst i tut:   

Curs:  

Equip temporada anter ior :  

 

DADES BANCÀRIES 

Titular del compte:  

Número IBAN: 
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AUTORITZACIÓ DE GESTIÓ DE DADES I IMATGE 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades 
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 
de desembre (LOPD), l'informem que les seves dades personals seran tractades sota la responsabilitat de 
UNIO ESPORTIVA SANT CUGAT per a poder prestar els nostres serveis i l'enviament de comunicacions 
sobre els nostres productes i serveis; i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. L'informem 
que pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de dades i els de limitació i oposició al tractament 
dirigint-se a federació.uesc@uesc.cat o Rambla Jaume Sàbat, s/n (soterrani PAV 1-2) 08172-Sant Cugat del 
Vallès. Si considera que el tractament de dades no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una 
reclamació davant l'autoritat de control a agpd.es. 

Mitjançant la signatura del present document, vostè dona el seu consentiment exprés perquè la UNIO 
ESPORTIVA SANT CUGAT, pugui utilitzar amb el fi concret de la activitat de club esportiu,  les dades 
facilitades per vostè, comprometent-se a tractar de forma confidencial les dades personals facilitades i a no 
comunicar o cedir aquesta informació a tercers.  

Autoritzo expressament a la UNIO ESPORTIVA SANT CUGAT, a enviar a les direccions de e-mail a dalt 
indicades, informació relativa a les activitats de la UESC, així com ofertes comercials que considerem del 
vostre interès.  

 

  Sí, autoritzo 

 

Data i signatura: 

mailto:federació.uesc@uesc.cat
http://agpd.es/

