
CLUB JUDO DOJO TARRACO 

C/ San Auguri, 5 

43002 / Tarragona 

(ROYAL TARRACO) 

www.facebook.com/clubdojotarraco/ 

    

El CLUB JUDO DOJO TARRACO / CLUB JUDO DOJO VILASECA / CLUB JUDO DOJO RODA, 

col·laborador amb l’AMPA del centre escolar sol·licita les dades personals detallades a continuació, per tal de 

poder realitzar els comunicats via e-mail, tramitar les activitats com trobades, competicions, etc.  

 DATA: ___________________________________________________________________ 

 NOM I COGNOM (NEN): ____________________________________________________ 

 ACTIVITAT I CENTRE: _____________________________________________________ 

 DIRECCIÓ AMB CODI POSTAL: ______________________________________________ 

 CORREU ELECTRÒNIC: ____________________________________________________ 

 TELÈFON: _______________________________________________________________ 

 DNI AMB LLETRA (NEN): ___________________________________________________ 

 DATA DE NAIXEMENT (NEN): _______________________________________________ 

 Nº DE TARGETA SANITÀRIA (CAT SALUT): ____________________________________ 

 MENORS: Com a pare/mare/tutor/a del participant anteriorment anomenat, l’AUTORITZO  a participar a les activitats del  CLUB 

JUDO DOJO TARRACO / CLUB JUDO DOJO VILASECA / CLUB JUDO DOJO RODA. 

 MENORS: Com a pare/mare/tutor/a del participant anteriorment anomenat, l’AUTORITZO a que aparegui la imatge del nen al 

material gràfic promocional o a la web de l’Entitat.  

 Per la pràctica esportiva és necessària la llicència esportiva corresponent per tenir coberta l´assistència sanitària en cas 

d´accident en entrenaments i competicions, per poder participar en esdeveniments esportius i deixar constància de la vida 

esportiva del practicant, eximint el Club de qualsevol tipus de responsabilitat si no es desitja tramitar-la. 

 S’informa que el protocol d’actuació per accidents mèdics es troba en el Facebook del Club i en les pàgines web de les 

corresponents Federacions o Consells Esportius. 

 INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb l’establert en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA UNIÓ EUROPEA, 

(RGPDUE), Vostè. conscient que les seves dades siguin recopilats i tractats pel CLUB JUDO DOJO TARRACO amb finalitat de 

donar-li els serveis acordats i gestionar feines administratives, comercials i fiscal/comptables que d’ella es derivin, tal i com 

s’indica en la informació sobre protecció de dades. 

 Informació bàsica sobre Protecció de Dades: 

 Responsable: CLUB JUDO DOJO TARRACO 

Finalitat: Gestió de les dades necessàries per poder donar els serveis per vostè sol·licitats. 

Legitimació: -L’interessat va donar el seu consentiment per el tractament de les seves dades personals per un o varis fins 

específics. El tractament es necessari per a la execució d’un contracte en el que l’interessat es part o per a l’aplicació de mesures 

precontractuals. El tractament es necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte amb obligació legal. 

Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres que pugui tenir reconeguts, tal i com es detalla 

en la informació addicional.  

Informació adicional: Pot sol·licitar informació addicional i detallada sobre la protecció de dades a la següent adreça electrònica: 

javier@dojotarraco.es 

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), 

Vostè. Ens autoritza a remetre per mitjans electrònics publicitat i comunicacions que puguin ser del seu interès i/o documents per 

a la correcta execució de la relació establerta. 

 

[ ] Accepto l’enviament 

[ ] No accepto l’enviament 

 

Signat amb conformitat, 


