
Instal.lació Data Nº  identificació

de recollida 

de targetes:

Sant Ponç

Sant Narcís  
Palau

Dades Nen/Nena 

 Domicili CP Població 

Tel. fix                       Mòbil        Data naixement Nacionalitat

Professió E-mail

NOM, COGNOMS I DNI PARE O MARE 

 Domiciliació Bancària   

Nom, cognoms i DNI tilular compte 

serveis  de la  societat  de la informació i  del comerç  electrònic, el  GEiEG, les dades  identificatives del qual  figuren  al final  d'aquest document,  se l' informa  que  amb la

automatitzats  o no, titularitat  de l'entitat, amb la  finalitat d' informar-lo  de serveis,  activitats i  productes, realitzar  enquestes estadístiques i  anàlisi de mercat, 

 elaborar  perfils de clients  o  potencials  a  fi de personalitzar i  millorar  els  nostres serveis,  promocionar o publicitar les  activitats,  productes i serveis que ofereix

el GEiEG així   com les  de tercers col.laboradors mitjançant  Conveni de Col·laboració que  operin dins l'àmbit de l'esport, l'oci, la salut, el benestar, la nutrició, la seguretat i

resta d'activitats relacionades. Als anteriors efectes, el/la signatari/a autoritza expressament a cedir les seves dades personals i dels seus beneficiaris a l'entitat.  

Se l'informa del caràcter no obligatori de la recollida de les seves dades. No obstant no emplenar total o parcialment les seves dades personals sol.licitades podrà impedir a

l'entitat, prestar tots aquests serveis descrits amb les finalitats anteriors, alliberant al GEiEG  de tota responsabilitat  per la no prestació o prestació incompleta d'aquests.

El/la  signatari/a  i els  seus beneficiaris podran revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar  els  seus  drets  d'accés,  rectificació,  cancel.lació  i  oposició

dirigint-se a aquests efectes a l'adreça del GEiEG, carrer Empúries,47 - 17005-GIRONA, NIF G-17074600 o per correu electrònic a dadespersonalsatenciosocis@geieg.cat , 

indicant expressament el dret que vol exercitar.

COMUNICAT GENERAL 
         Autoritzo que les meves dades personals puguin ser utilitzades per finalitats d'informació, de publicitat o promocionals  per mitjà del correu electrònic,  sms o qualsevol

CORRESPONDÈNCIA/BUTLLETÍ 

        Rebre correspondència del GEiEG 

Imatge

Si          No          Autoritzo a que la meva imatge i la dels meus beneficiaris puguin aparèixer en els mitjans de comunicació per tal de promocionar i difondre l'entitat (Llei 5/1982)

I en prova de la meva conformitat i acceptació presto el meu consentiment exprés a tot l'anterior, així ho signa el/la signatari/a.

Girona el .........   de.....................................  de .................

Signatura del titular Menors d'edat

Noms i Cognoms mare/pare

DNI:

Signatura

 

 

                                               ALTA CLIENT

signatura  d'aquest  document consenteix que  les seves dades personals o les que ens faciliti en  un futur  siguin  incorporades,  tractades  i recollides en  fitxers,

Nom i Cognoms DNI

Que en  compliment de l'establert a la Llei Orgànica 15/1999  de  Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el seu  Reglament i de la Llei  34/2002, d' 11 de juliol, de

E S


