SDVILLESTRO

FICHA DE INSCRICIÓN PARA A TEMPADA 2020-2021

DATOS PERSOAIS DA NAI/PAI/TITOR/A
NOME: …………………………………………………………………………………………………………………………
APELIDOS: …………………………………………………………….…………………………………….…………………………………
N.I.F.:……………………………………………….…

DATA DE NACEMENTO: ……..…. / ……..…. / ……..….

ENDEREZO: ……………………………………………………………………….……………………….………………………………….
CÓDIGO POSTAL: …………………………..

CONCELLO: ……………………….……………………………………….…

TELÉFONOS DE CONTACTO: …………………………….………………….. / …………………………….…………………..
CORREO ELECTRÓNICO: ………………………….………………………………………….………………………………………..

XOGADOR/A

fFOTO
FOTO

NOME: ……………………………………………………………………………….………
APELIDOS: …………………………………………………………………………………………….……
N.I.F.:……………………………………………
RENOVACIÓN: SI

NON

NOVA INCORPORACIÓN: SI

DATA DE NACEMENTO: ………. / ………. / ……….
CATEGORÍA: ………………………….…… ANO: 1º

NON

2º

CLUB DE PROCEDENCIA: ………….……………………………

MODALIDADE DEPORTIVA NA QUE DESEXA PARTICIAR PARA A TEMPADA 2020-21
FÚTBOL

FÚTBOL SALA

FÚTBOL E FÚTBOL SALA

SITUACIÓNS ESPECIAIS A TER EN CONTA NO REFERENTE Á SAÚDE OU HÁBITOS DO XOGADOR/A

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

ASDO: XOGADOR/A

ASDO.: NAI/PAI/TITOR LEGAL

SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO
CIF G. 15478555
Lugar de Tras Igrexa nº 18 (Villestro), 15.896 Santiago de Compostela
e-mail: sdvillestro@yahoo.es

SDVILLESTRO
XOGADORES E XOGADORAS:

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro sobre Protección de Carácter Persoal, a
Sociedade Deportiva Villestro informa:
1st. Que os datos persoais que nos facilite, tanto propios como de terceiros, serán incorporados a un ficheiro
titularidade da Sociedade Deportiva Villestro, con domicilio en Lugar de Tras Igrexa nº 18, 15.896 Villestro
(Santa María), Santiago de Compostela (A Coruña).
2nd. Que a Sociedade Deportiva Villestro cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007
do 21 de decembro, cuxa finalidade será única e exclusivamente a de realización de xestións e funcións
propias do Club.
3rd. Que os datos persoais serán cedidos ás distintas Federacións de fútbol, ben sexa de carácter autonómico ou
nacional, en virtude do establecido na Lei do Deporte 10/1990 do 15 de outubro.
A Lei Orgánica de Protección de Datos obríganos a que requiramos o seu permiso para a publicación na nosa web,
www.sdvillestro.com, e a través das redes sociais das que dispón a Sociedade Deportiva Villestro (facebook, instagram…) de
imaxes e/ou fotografías, así como para o uso delas para a súa reprodución en medios de comunicación, publicacións ou
calquera outro medio divulgativo. A única intención da Sociedade Deportiva Villestro é a de utilizar estas imaxes de forma
apropiada (fotos de equipos, encontros, eventos, etc.) de tal xeito que, lonxe de levar a desgustos persoais, dende a
Sociedade Deportiva Villestro cremos que lles pode gustar verse na web ou nas redes sociais do Club.
Se vostede se opón a este tratamento, debe marcar este recadro

.

Do mesmo xeito, SOLICITAMOS o seu consentimento para poder ceder os datos estatísticos das distintas
competicións e campionatos aos medios de comunicación ou divulgativos co obxectivo de informar e premiar os distintos
logros acadados polos equipos e xogadores ao longo da tempada.
Se vostede se opón a este tratamento, debe marcar este recadro

.

Da mesma maneira, SOLICITAMOS o seu consentimento para que os datos sexan tratados coa única finalidade de
levar a cabo tarefas de envío de publicidade e información relativa á Entidade e ás actividades que nela se desenvolven.
Se vostede se opón a este tratamento, debe marcar este recadro

.

Como xogador/a, nai, pai, ou titor legal do xogador/a, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición ante a Sociedade Deportiva Villestro comunicándoo por escrito á seguinte dirección: Lugar de Tras
Igrexa nº 18, 15.896 Villestro (Santa María), Santiago de Compostela (A Coruña).

Lido este documento e estando conforme co nel indicado:

O xogador/a
D./Dna. ........................................................................................... con D.N.I. nº: ..................................
Asdo.:

A nai

, pai

ou titor legal no seu caso

(indique o que proceda)

D./Dna. …............................................................................ con D.N.I. nº: ..................................
(Datos necesarios solo en caso de xogadores/as menores de 14 anos ou que non dispoñan de capacidade para discernir ou decidir por si mesmos)

Asdo.:

SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO
CIF G. 15478555
Lugar de Tras Igrexa nº 18 (Villestro), 15.896 Santiago de Compostela
e-mail: sdvillestro@yahoo.es

