Unió Excursionista de Catalunya d'Horta
Soci nº:

ALTA DE SOCI

En omplir aquest document autoritzeu la UEC d’Horta el cobrament de les quotes de soci.
Nom
Fotografia
Cognoms
DNI / NIE

Data naixement

Telèfon de contacte

Adreça electrònica
Adreça

Revista

C.P.
IBAN
E S

Població

Província
Tipus de soci

-

-

-

-

Altres dades (informació voluntària)

-

-

-

Anotacions:

Experiència en muntanya (descripció breu)

Professió

Telèfon emergència

CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en
l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per
la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les
seves imatges, obtingudes durant la seva participació en
les activitats esportives corresponents, a la pàgina web,
xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de
premsa de la Unió Excursionista de Catalunya d’Horta o la
FEEC- Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya,
sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries,
comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat
consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol
moment per l’interessat.

L’informem que, de conformitat amb la Regulació General de
Protecció de dades de la Unió Europea (RGPDUE) en vigor des del
25 de maig de 2018:
El responsable del tractament de les seves dades és UNIÓ
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’HORTA amb domicili C/ Pintor
Mir, 16 -08031-BARCELONA, CIF G58199787 i telèfon 933583740.
Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:
secretaria@uechorta.net
La finalitat del tractament és comunicar-nos amb vostè en relació
a la seva condició de soci de l’entitat, informar-lo de les activitats
de l’entitat i cursar el cobrament de les quotes de soci. La base
legal per al tractament de les seves dades és l’adhesió a l’entitat
en condició de soci.
Les seves dades no seran cedides a tercers en cap cas salvant
manament judicial o obligació legal.
Té dret a obtenir informació sobre si a UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA D’HORTA estem tractant les seves dades personals o
no, i a accedir-hi, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan deixi de tenir la
condició de soci de l’entitat.
Pot exercir els seus drets mitjançant escrit a:
secretaria@uechorta.net.
Tanmateix, te dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat
de Control en matèria de Protecció de Dades a través del seu
portal:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-isphp.php

SI

Autoritzo la publicació de les meves pròpies
imatges a través de qualsevol mitjà.

Barcelona, ___ de _____________de 20__

Signatura del soci
Data i motiu de baixa:

Vist-i-plau de l’alta:

Telèfon fix

