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FULL D’INSCRIPCIÓ Club Bàsquet VILASSAR de MAR – 

Temporada 2020 - 2021 
 
Vilassar de Mar, en data ..........................  
 

DADES SOCI (Pare/Mare/Tutor): 

COGNOMS I NOM DNI 
ADREÇA (Carrer, Avda..) 
Nº PIS PORTA ESCALA 
CP: POBLACIÓ PROVINCIA 
TELEFON FIX TELEFON MÒBIL EMAIL 

DADES JUGADOR/A: 
COGNOMS I NOM DNI 
TELEFON FIX TELEFON MÒBIL EMAIL 
NUM. TAS DATA NAIXEMENT 
LLOC NAIXEMENT ESCOLA O IES 

 
CLUB BASQUET VILASSAR DE MAR és el Responsable del tractament de les dades 
personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat 
amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:  
Fi del tractament: tramitar la seva afiliació, permetre l’exercici dels drets i obligacions 
previstos en els estatuts, emissió de carnets d’afiliació, gestió i cobrament de quotes, 
enviament de publicacions i informació, elaboració d’estadístiques i prestació de serveis. Si 
exerceix tasques de representació col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització 
i seguiment de les activitats sindicals emparades en la legislació vigent.  
Legitimació del tractament: la base de legitimació del tractament de les dades de 
l’interessat es basa en la formalització de la corresponent sol·licitud d’afiliat. En el supòsit 
que no ens faciliti les seves dades, no podrà adquirir la condició de soci del sindicat.  
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre duri la realació afiliativa, 
quan ja no siguin necessaris per a tal fi, es guardaran bloquejats durant els terminis de 
conservació legalment establerts, procedint-se posteriorment a suprimir-los amb mesures 
de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total 
d’aquestes.  
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació 
legal o aquells prestadors vinculats al Responsable.  
Drets que assisteixen a l’Interessat:  
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.  
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o 
oposició al seu tractament.  
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el 
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.  
Dades de contacte per exercir els seus drets:  
CLUB BASQUET VILASSAR DE MAR. Av Eduard Ferrés, 190-206 - 08340 Vilassar de 
Mar (Barcelona). Mail: junta@vdmbasquet.cat 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el 
seu consentiment explícit o el del seu representant legal.  
L’Interessat i si escau, el seu Representant legal, queden informats i consenten el 
tractament de les seves dades en els termes exposats anteriorment:  
Jo, ..................................................................................................................................., 
amb NIF......................................................... com a representant legal del menor 
.......................................................................................................... manifesto que quedo 
informat i consento el tractament de les dades en els termes exposats anteriorment. Al 
signar el present full d’inscripció 
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Annex al full d'inscripció (imatge, assistència sanitària, comunicacions, 
domiciliació bancària i acceptació del reglament de Règim Intern) 

 
CLUB BASQUET VILASSAR DE MAR és el responsable del tractament de les seves 
dades personals facilitades i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar la inscripció i informar-li del 
desenvolupament de les activitats sol·licitades.  
 
Així mateix, podrem tractar les seves dades per a atendre qualsevol petició, suggeriment o 
gestió administrativa derivada de la relació amb el menor i el seu representant legal.  
 
La base de legitimació del tractament de les dades, està basat en la relació contractual 
mitjançant la formalització de la inscripció a l’activitat sol·licitada. En relació a les dades de 
salut del menor, el seu representant legal accepta de forma expressa que aquestes siguin 
tractades exclusivament amb la finalitat de dur a terme l’activitat. En cas que no les faciliti 
no podrem dur a terme la inscripció.  
 
Així mateix, sol·licitem el seu consentiment explícit per a:  

 
SI ___    NO ___ 
 

En cas de necessitat, portar al menor al metge acompanyat pels monitors/es 
responsables de les activitats.  
 
Enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dels assistents durant el transcurs de 
les activitats per a la seva publicació en anuaris, calendaris, blogs, web’s i altres mitjans de 
comunicació del Responsable incloses les xarxes socials del centre. 
 
L’autorització aquí contemplada s’atorga amb caràcter gratuït, sense que l’Interessat o el 
seu representant legal tinguin dret a reclamar al Responsable quantitat cap com a 
conseqüència d’aquesta.  
 
Enviament per correu electrònic al representant, d’informació en relació a futures activitats 
extraescolars o casals que s’organitzi en el centre.  
 
L’ús d’imatges dels menors o l’enviament d’informació de futures activitats està basat en el 
consentiment lliure i inequívoc del seu representant legal mitjançant la marcació de la 
casella habilitada per aquest efecte. En tot moment l’interessat podrà retirar el seu 
consentiment .  
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Domiciliació Bancaria 
 
Per altra banda, sol·licitem la seva autorització per a procedir a la domiciliació bancària:  
En/na ......................................................................................................................................, 
amb NIF ............................................................, com a representant legal del Jugador / a 
.................................................................................................................................................  
 
AUTORITZA al Club Bàsquet Vilassar de Mar, amb domicili social a l’Avinguda Arquitecte 
Farrés núm. 190 de Vilassar de Mar, i NIF G58617648, per a que a partir de la data 
present i amb caràcter indefinit, giri en el número del compte corrent a baix especificat a la 
present autorització, els rebuts corresponents a les quotes que es generin com a 
conseqüència de la participació en les diferents activitats del Club, i d’acord amb el 
establert per la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009.  
 
Compte IBAN: __________________________________________________________ 
 
Les dades personals seran conservades mentre duri la relació establerta entre les parts, la 
persona interessada no revoqui el seu consentiment així com per a complir amb els 
terminis de conservació legalment establerts. Posteriorment, se suprimiran amb mesures 
de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total 
de les mateixes.  
 
El titular, o el seu representant legal, accepten de manera expressa, a través de la 
signatura d’aquest contracte, que les dades facilitades poden ser cedides s a les entitats 
públiques i/o privades (Federació, Clubs, etc) amb la finalitat exclusiva de complir les 
obligacions i drets específics emparats en aquesta relació i, en cas que procedís, per a la 
gestió de tot tipus d’activitats esportives. Addicionalment, s’informa que podran ser 
facilitades als prestadors vinculats al Responsable que actuïn com a Encarregats del 
Tractament.  
 
REGLAMENT de Règim Intern El soci i el jugador, sotasignants, són coneixedors de 
l’existència d’un Reglament de Règim Intern del club, que regula el funcionament del 
CBVdM, i es comprometen a acceptar-lo.  
 
També es recorda que les quotes son per temporada sencera i anuals, encara que es 
permet al soci el pagament fraccionat, així doncs, en cas de no satisfer l’import total de la 
temporada el CBVdM no facilitarà la carta de llibertat al jugador. Per tant al signar aquesta 
inscripció també se accepta aquesta obligación. 
 
Aquest reglament el podeu trobar en la web del club www.vdmbasquet.cat, en l’opció 
Documents / REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.  
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DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, PORTABILITAT I SUPRESSIÓ DE DADES: 
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de 
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al correu electrònic 
junta@vdmbasquet.cat 
 
Així mateix, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control a la www.aepd.es si 
considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.  
 
Jo, ..................................................................................................................................., 
amb NIF......................................................... com a representant legal del menor 
.......................................................................................................... manifesto que quedo 
informat i consento el tractament de les dades en els termes exposats anteriorment.  
Data: ...........................................  
 
La Signatura de aquest document significa l’aceptació de la relació contractual al 
formalitzar la inscripció al CBVdM per aquesta temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________        _____________________________  
Signatura soci (pare / mare / representant                Signatura Jugador /a  
Legal)  

DNI:         DNI: 


