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Per la present sol·licito la inscripció com a soci al Club Handbol Terrassa i certifico que les 
dades que hi ha a continuació són certes. De la mateixa manera accepto totes les normes i 
reglaments de què el Club Handbol Terrassa disposa.

1- DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT

Nom Cognoms 

Adreça C.P.                  Població 

DNI Data naixement

Telèfon 1                 Telèfon 2 e-mail

 
2-   DRETS D’IMATGE._______________________________________________________  

Necessitem que  doneu el  vostre  consentiment  perquè  es  pugui  fer  ús  de  fotografies  i/o  gravacions  de  vídeos
efectuats en activitats esportives i socials per a ús exclusiu d’imatge i promoció del Club l’Handbol Terrassa en les
que podeu aparèixer. SI       NO 

El/la sotasignant dóna el seu consentiment           o   o     (Marcar una opció) 

3- AUTORITZACIÓ D’INCLOURE-US EN GRUPS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA (Whatsapp).

Necessitem que doneu el vostre consentiment perquè el club us pugui fer arribar informació de les seves activitats a
través d’aplicacions de missatgeria instantània i perquè se us inclogui en grups en aquestes aplicacions per facilitar la
gestió dels equips i la transmissió ràpida de missatges d’alerta.

         SI       NO 

El/la sotasignant dóna el seu consentiment          o   o     (Marcar una opció) 

4- PAGAMENT._____________________________________________________________

    IBAN ENTITAT       OFICINA              D.C.              NÚM. COMPTE/LLIBRETA 
- - - -

El sotasignant autoritza que siguin atesos els rebuts tramesos per l’Handbol Terrassa, fins a la seva 
sol·licitud de baixa:

Signatura:
Nom i cognoms ................................................ 

Terrassa, a ........ d ....................... de........

El Club es reserva el dret a no acceptar la sol·licitud en cas que concorrin circumstàncies justificades.

Informació bàsica sobre Protecció de dades. Responsable: CLUB HANDBOL TERRASSA. Finalitat: Facilitar la gestió de les activitats pròpies
i enviar comunicacions. Legitimació: Execució d'un contracte, Consentiment de l'interessat. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a:
Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi, Administració Tributaria, empresa de missatgeria o transport si escau,
Organismes de la Seguretat Social, Consell Esportiu del Vallès Occidental, Federació Catalana d'Handbol i Federació Espanyola d'Handbol, i
Professionals Especialistes. Estan previstes transferències a tercers països. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets indicats a la informació addicional que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament. Procedència: Del propi Interessat o pares i/o
tutors  legals.  Informació addicional:  Pot  consultar  informació  addicional  i  detallada  sobre  Protecció  de  Dades  a  la  pàgina
www.handbolterrassa.cat

Zona Esportiva Municipal Can Jofresa, carrer Badalona, 4-6  08223 TERRASSA. Tel. 93 731 87 79 
 info@handbolterrassa.c  at    www.handboterrassa.cat
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