30 €
anuals que donaran molt de joc

Fes-te soci!
Ajuda’ns a créixer
La suma de tots plegat fa gran el nostre petit club. Tots som necessaris, tots sumen.
………………….DADES DEL SOCI / SÒCIA………………………..
NOM:
COGNOMS:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
ADREÇA DE CONTACTE:
LOCALITAT:
CODI POSTAL:
(* ) si ens faciliteu el email, no és necessària l’adreça postal
Autoritzo al Club Handbol Pardinyes a cobrar les quotes de soci
Iban

Entitat

Oficina

Dc

Nº compte

Per a pagaments en efectiu
Hem rebut de ............................................................................ la quantitat de 30 € en concepte de
quota de soci temporada 2018-19 CH Lleida Pardinyes

Signatura titular del compte o pagament en efectiu

Data:

Observacions
•

Els ingressos obtinguts en concepte de quota anual per soci aniran destinats a la realització i participació
per part del CH Lleida Pardinyes d’activitats amb un caràcter social del tipus programes de foment de
l’handbol i l’esport en àmbits amb dificultats (econòmiques, d’integració…), suport per a casos propis amb
problemes específics, etc.

•

Per tal de simplificar la renovació anual de socis en properes temporades, tret rebre instruccions en contra
o d’una possible variació al preu de les quotes, objectius, la renovació es realitzarà de manera automàtica.

D'acord amb el reglament (UE) 679/2016 i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la persona
sotasignant autoritza expressament el tractament de les dades recollides en aquest formulari que s’incorporaran al fitxer d’aquesta entitat
amb l’única finalitat de la gestió administrativa dels seus socis/sòcies i jugadors/jugadores.
El Club Handbol Lleida Pardinyes li garanteix la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i
portabilitat de les seves dades , dirigint una comunicació per escrit, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, a la següent
direcció: C/ Sant Pere Claver s/n, 25005 Lleida.
Per a més informació sobre aquest tema, us podeu adreçar a la web del club: www.handbolpardinyes.com

