
 

                                      
CLUB NATACIO SANT CUGAT 

Camí Crist Treballador, s/nº 

Tel. 936741453 

Email: ctnsc@ctnsc.org 

www.ctnsantcugat.org 

PROPOSTA D’ADMISSIÓ DE SOCI REBUDA EL ...................................... 

 

TITULAR :....................................................................................................................................................... 

DOMICILI :............................................................................................................................CP:................... 

TELÈFON :........................................................Nº MÒBIL :...................................................................... 

 

LOCALITAT :.....................................................................DATA NAIXEMENT : .......................................  

MAIL :...........................................................................................................D.N.I. :........................................ 

 

CÒNJUGUE :.................................................................................................................................................. 

Nº MÒBIL :.........................................................................DATA NAIXEMENT :........................................  

MAIL :...........................................................................................................D.N.I. :........................................ 

FILLS/ES 
 
NOM  -  COGNOMS                                                 D.N.I.         

                                      

 

 DATA NAIXEMENT 

 

    Nº. CAT SALUT 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

DADES BANCÀRIES 
 
ENTITAT : 

 
OFICINA              D.C. 

 
NºCTE. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES: 

 

- La Junta Directiva es reserva el dret de modificar les condicions econòmiques d’admissió sense previ avís.  

 

EL SOL·LICITANT                                                  Vist-i-plau  Soci nom: ............................................. 

Conformitat.-                                                           Signat.- 
 
                                                                 

 
Vist-i-plau EL PRESIDENT                                      Vist-i-plau Soci nom: ..............................................      
Signat.-                                                                     Signat.- 
 
 
 
“ En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el signant queda informat de 
que les dades personals que aquí figuren s’ incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per ús intern del club Natació Sant 
Cugat, destinat a la  inscripció de nous socis així com a la gestió administrativa dels existents i amb la finalitat de gestionar administrativament els socis 
que integren el club Natació Sant Cugat i la utilització de les esmentades dades per a les competicions socials a les que el signant pugui inscriure’s. El 
responsable de l’esmentat fitxer és el club Natació Sant Cugat, amb domicili en el Camí de Sant Crist S/N, i titular del NIF nº G08484750. El titular del 
fitxer i les persones amb accés al mateix queden obligades per el secret professional i mantindran la confidencialitat de les dades de caràcter personal 
que accedeixin al fitxer. Així mateix, el club Natació Sant Cugat l’ informa que podrà exercitar els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de 
les dades obrants en l’esmentat fitxer en els termes establerts en la LOPD i demés normativa complementaria. El signant presta voluntàriament el seu 
consentiment inequívoc per que les dades de caràcter personal que aquí figuren accedeixin a un fitxer automatitzat del club Natació Sant Cugat i siguin 

utilitzats per les fites assenyalades en la mateixa.” 

mailto:ctnsc@ctnsc.org

