
CLUB ARQUERS TERRASSA 

Fitxa de soci/a 
DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms: 

DNI/NIE: Data de naixement: 

Nacionalitat: 

Adreça: 

Localitat: Codi Postal: 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

Data de Sol·licitud: Data de baixa: 

DADES BANCÀRIES 

Nom de l'entitat: 

Nom del titular del compte: 

Núm.  de compte: 
ES

Signatura: 

Recordeu omplir i signar les clàusules de privacitat, al dors d’aquest document 

Lloc i data:



CLUB ARQUERS TERRASSA 
Clàusula de privacitat de dades i imatge 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem que les vostres 
dades seran incorporades a la base de dades de socis de titularitat del CLUB ARQUERS TERRASSA amb CIF G61128732 i domicili 
social situat al Carrer Badalona 6, 08223 de Terrassa (BARCELONA), amb la finalitat relacionada amb l’activitat de tir amb arc. 

En compliment de la normativa vigent, el CLUB ARQUERS TERRASSA, informa que eles dades seran conservades duran el període 
legalment establert. 

Amb la present clàusula, la persona signant, queda informada que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: 
entitats bancàries, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat 
de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 

El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis. 

Al seu torn, us informem que podeu contactar amb el responsable de Protecció de Dades del CLUB ARQUERS TERRASSA adreçant-
vos per escrit a l’adreça de correu electrònic c.arquersterrassa@gmail.com o a l’adreça del CLUB ARQUERS TERRASSA, al Carrer 
Badalona 6, 08223 de Terrassa (BARCELONA). 

Podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna. 

El CLUB ARQUERS TERRASSA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, 
limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB ARQUERS TERRASSA es compromet a adoptar totes les mesures raonables 
perquè, aquelles dades que no compleixin aquests requisits, se suprimeixin o rectifiquin de forma immediata quan siguin inexactes. 

Igualment, sol·licitem el vostre consentiment exprés per tractar les vostres dades de caràcter personal, amb les finalitats 
relacionades amb l’activitat del club, i la participació en qualsevol activitat organitzada o gestionada per realitzar enquestes i 
estadístiques, amb la finalitat de personalitzar i millorar la gestió i activitats del club. 

SI AUTORITZO el tractament de les meves dades de caràcter personal per part del CLUB ARQUERS TERRASSA. 

NO AUTORITZO el tractament de les meves dades de caràcter personal per part del CLUB ARQUERS TERRASSA. 

Igualment s’informarà, via correu electrònic, d’altres mitjans com WhatsApp o similars amb la finalitat de participar com a 
entreteniment, de contingut relacionat amb el tir amb arc i relació entre socis del Club Arquers Terrassa (CAT). Us podrem incloure 
directament marcant la casella següent: 

SI AUTORITZO incloure el meu número de telèfon al grup de WhatsApp o similar del CLUB ARQUERS TERRASSA. 

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2020, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, 
en el seu article 21, sol·licitem també el vostre consentiment exprés per enviar-vos informació, publicitat o promocions relacionades 
amb les activitats del CLUB ARQUERS TERRASSA.  

HE LLEGIT I ACCEPTO rebre comunicacions electròniques del CLUB ARQUERS TERRASSA. 

HE LLEGIT I NO ACCEPTO rebre comunicacions electròniques del CLUB ARQUERS TERRASSA. 

El consentiment de publicació d’imatges d’adults i menors en les xarxes socials implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de 
cadascuna d’elles, es poden consultar a través dels portals d’Internet habilitat per cadascuna d’elles. 

Marcant la casella corresponent autoritzo, o no, que la meva imatge i la del meu fill/a o veu, pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos 
i que consti el nom i els cognoms, l’edat del menor, tot això corresponent a activitats del CLUB ARQUERS TERRASSA realitzades dins 
o fora de les seves instal·lacions al lloc web del club, Instagram, Facebook, Youtube i Twitter o altres xarxes socials del club, si escau.

HE LLEGIT I ACCEPTO la publicació d’imatges. HE LLEGIT I NO ACCEPTO la publicació d’imatges. 

Us informem que podreu revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials i d’altres 
enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: c.arquersterrassa@gmail.com. 

Finalment, el CLUB ARQUERS TERRASSA informa que amb la signatura del present document s’atorga el consentiment explícit per 
al tractament de les dades anteriorment. 

SOCI ADULT 

Nom: 

DNI/NIE: 

Signatura: 
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