
CLUB HANDBOL LLEIDA PARDINYES  

 

 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ SOCIS / SÒCIES 
 

 DADES DEL SOCI / SÒCIA 
 
NOM: 

COGNOMS: 

NIF: 

ADREÇA DE CONTACTE: 

LOCALITAT:                                                            CODI POSTAL: 

TELÈFON: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

 
Vinculat jugador/jugadora  

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 
Únic pagament anual de 30,00 euros (marcar opció) 
□ Efectiu 
□ Rebut bancari pel mateix compte jugador/jugadora 
□ Rebut bancari per un altre compte 

 
 ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTE 

E S                       

Autoritzo al Club Handbol Lleida Pardinyes a cobrar la quota anual de soci/a 
al número de compte indicat. 
 
 

--------------------------------------------------- 
Signatura  
 
Nom i DNI: 
Lloc i data:  
 



CLUB HANDBOL LLEIDA PARDINYES  

 

 
RECOLLIDA DEL CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CAPTACIÓ 
D’IMATGES . 
 
Segons l’establert a l’article 6 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 
26 de Abril de 2016, demanem el seu consentiment per poder tractar les seves dades amb la 
finalitat de: gestionar la seva inscripció als campus organitzats pel Club de Handbol Lleida 
Pardinyes, per tramitar la inscripció dels socis del Club, així com la inscripció com a jugador, sigui 
federat o no, per la temporada 2019-2010. 
Vostè presta lliurement el seu consentiment, podent retirar-ho posteriorment. 
 
CONSENTEIXO EL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES, amb l’objecte indicat anteriorment.  

□SI     □NO 
 
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 
1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i  a la pròpia imatge i per la Llei 
1/1996 de 15 de gener de protecció jurídica del  menor, sol·licitem el seu consentiment per captar i 
publicar la seva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents 
a les seves activitats i serveis,  amb la finalitat de publicar-les als mitjans digitals del club i a 
d’altres mitjans, sempre dins del context de l’activitat del club. 
 
CONSENTEIXO LA CAPTACIÓ D’IMATGES, amb l’objecte indicat. 
 

□SI        □NO 
 
 
--------------------------------------------------- 
Signatura  
 
Nom i DNI: 
Lloc i data:  
 

Informació addicional sobre Protecció de dades 
Responsable Club de Handbol Lleida Pardinyes 

C/ Sant Pere Claver, 1, 25005 Lleida 
G25307711 
No delegat de protecció de dades 

Finalitat Gestió integral de l’activitat esportiva dels federats així com la gestió de la 
inscripció dels participants als campus organitzats pel club 

Legitimació i conservació 
de les dades  

La base legal pel tractament de les seves dades és la prestació del seu 
consentiment a l’efecte. Les seves dades es conservaran mentre duri la 
nostra relació comercial.  

Destinataris  i cessions Les seves dades podran ésser cedides a la mutualitat corresponent i en els 
casos previstos per llei. 
Les seves imatges podent ser difoses a les xarxes social, web del club i 
d’altres, dins del context de l’activitat esportiva 

Drets Accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les dades. 
També disposa del dret a la limitació en el tractament de les dades i la 
portabilitat de les mateixes. 
Pot exercir aquests drets a l’adreça de correu postal indicada més a dalt així 
com a escolahandbolpardinyes@gmail.com 
Més informació a la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
http: www.agpd.es o/i reclamar davant la mateixa en cas que els seus drets 
no hagin estat atesos. 

 
 


