
                  
 
 
                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                        

La junta directiva 
Tarragona Fondistes 

 
Club Esportiu Tarragona Fondistes-Inscrit amb el núm. 9862 al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb data 27/1/1998 – CIF G- 43528942 

 

     
 
 
ALTA DE SÒCIA/SOCI  
 
Nom:         

Domicili:          

Codi Postal:    Sexe:     

Telèfon:   e-mail: 

 

TALLA DE LA SAMARRETA: 

         
             

 
 

□ Autoritzo que el Club Tarragona Fondistes recopili i tracti les meves dades. 
 

□ NO Autoritzo que el Club Tarragona Fondistes recopili i tracti les meves dades. 
 

            
 

 
□ Accepto l’enviament. 

 
  

 
                

                
         
           

        
         

 
 

 
 

 
 

□ Autoritzo l’exposició de la meva imatge en altres xarxes socials. 
 

 
 

        

Club Esportiu Tarragona Fondistes 
C/ Sant Pere 45 Baixos –El Serrallo- 
Aptat. de Correus 998 (43080 Tarragona) 
tarragonafondistes@hotmail.com 
www.tarragonafondistes.com

DNI:

 Localitat:

Data naixement:

Compte corrent IBAN:

              
               

             

D’acord amb el que s’estableix en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADESS 679/2016 
DE LA UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), doneu permís perquè les vostres dades siguin recopilades  
i tractades pel CLUB ESPORTIU TARRAGONA FONDISTES, amb la finalitat de ser soci d’aquest Club.

També us podrem enviar comunicacions sobre les nostres activitats i serveis que us pugui interessar. Les 
vostres dades no les cedirem a menys que hi hagi una obligació legal.

   

Atenent que el dret a la imatge pròpia està reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per la 
Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia, 
EXPRESSO EL MEU CONSENTIMENT perquè el CLUB ESPORTIU TARRAGONA 
FONDISTES pugui publicar la meva imatge i pugui aparèixer de forma individual o en grup, a la 
web i en el material publicitari (memòries, díptics, revistes, etc.), i a les xarxes socials (Facebook, 
Instagram, etc...) del CLUB ESPORTIU TARRAGONA FONDISTES amb la finalitat única i 
exclusiva de poder potenciar la imatge corporativa del CLUB.

□ Autoritzo l’exposició de la meva imatge a la web corporativa.

□ NO autoritzo l’exposició de la meva imatge a la web corporativa.

             
       

□ No accepto l’enviament.

 □ NO autoritzo l’exposició de la meva imatge en altres xarxes socials. 
 
 Tarragona a,______________       Signat:


