
ADREÇA

DADES DE LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE

Visiteu la pàgina del club per a més informació: https://fchortonenc.jimdofree.com/

FUTBOL BASE F.C. HORTONENC

FULL D'INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020 - 2021

NOM:………………………………................………. COGNOMS: …...........................…………………..

DNI: …...…………………….. CAT SALUT: …………………. DATA NAIXEMENT: ……………………..

(Tarjeta Sanitària, 4 letres i 10 números)

CARRER/Nº PORTA/PIS: ……………………………………………………………………………

POBLACIÓ: …………………………………………………………………………………...………

CODI POSTAL: ……………………………………………………………………………………….

NOM DEL PARE: ….…………………………. TELÈFON: ….….……. DATA NAIX.: ..………. DNI: ….……………….

TELÈFONS DE CONTACTE: …........................................

NOM DE LA MARE: ………………………….. TELÈFON: ..…………. DATA NAIX.: ..………. DNI: ….……………….

ADREÇA ELECTRÒNICA: 

(És obligatoria una adreça electrònica per poder garantir el contacte entre famílies i el club. Aquest canal 

l'utilitzarem per comunicar-vos notícies, actualitats, convocatòries o reunions, etc.)

SIGNAT / DATA:

DADES DEL JUGADOR

DADES FAMILIARS

Nº DE COMPTE

IBAN ES … … / … … … … / … … … … / … … … … / … … … … /… … … …

He llegit, accepto i assumeixo les normes, quotes i altres instruccions indicats anteriorment

També accepto que el club faci ús de les imatges que cregui oportunes dels jugadors/es per a la pàgina web i altres suports, sempre 

amb finalitats informatives o publicitàries del propi club i que les imatges no siguin ofensives i discriminàtories.

D'acord amb l'entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), l'informem de: Responsable del tractament: F.C. 

Hortonenc de Sant Llorenç d'Hortons, C/Major, 39, 08791 -  fchortonenc@gmail.com . Encarregat del tractament: Delegat de Protecció de Dades 

(DPD). Finalitat del tractament: Gestió i tramitació de la vostra sol·licitud al F.C. Hortonenc de Sant Llorenç d'Hortons. Temps de conservació: Les 

dades seran conservades durant el temps previst a la normativa del procediment administratiu, de contractació pública i arxiu històric. Destinataris 

de cessions o transferències: No s'han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s'ha previst cap transferència internacional de les 

dades subministrades. Drets de les persones interessades: És poden exercir els drets d'accès, rectificació, supressió o portabilitat de les seves 

dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través del correo electrònic fchortonenc@gmail.com o presencialment a l'oficina del camp de 

futbol del F.C. Hortonenc.

Nom i Cognoms: …................…………………………………………… DNI: …................................................

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

El/la sotasignat, com a titular del compte bancari indicat a continuació, autoritza a que li siguin carregades en aquest 

compte, els rebuts que presenti a cobrament el F.C. Hortonenc.

NOM I COGNOM: ...…………………………..…………………………………………………………………….

ADREÇA (Carrer, nº, pis i porta): ….……………………………………………………………………………

POBLACIÓ: ...………………………………………………………………………………………………………

CODI POSTAL: …..........……………………….


