
 

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals, formen 
part d'un fitxer automatitzat del qual és responsable el Natació Club Torelló i són tractades amb la màxima confidencialitat per al compliment de les funcions del club. Podrà 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, mitjançant comunicació escrita adreçada al despatx del N.C. Torelló, situat al 
carrer Camí Nou de Can Parrella, 5 de Torelló. 

 

Piscina Coberta Municipal   Camí Nou de Can Parrella, 5                              08570 TORELLÓ (Barcelona)                      

Telèfon/fax 93-850 50 98                 www.natacioclubtorello.com                      natacioclubtorello@hotmail.com 

NATACIÓ CLUB TORELLÓ 
                

           SOL�LICITUD D'ALTA SOCI/SÒCIA 
 

Dades personals 
 

 

Dades bancàries 
Titular del compte (Nom i cognoms) 
 

Número de compte (24 dígits )  
IBAN ENTITAT SUCURSAL DC COMPTE 
                        

 

Modalitat quota (Individual, familiar 2 persones, familiar 3 o més persones)   MARCAR una X 

 Individual  Familiar 2 persones  Familiar 3 o + persones 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS I IMATGE 
Caducitat indefinida  (a no ser que es comuniqui el contrari) 

 

En/Na       

amb DNI núm.       ,com a pare, mare o tutor del nedador o nedadora a dalt indicat, 
 

autoritzo: 
• al nedador o nedadora a dalt indicada, a viatjar en autocar o en el vehicle d'altres persones,  pels 

desplaçaments a competicions o altres motius. 

Així mateix, eximeixo el Natació Club Torelló o les persones que portin el meu fill o filla, de qualsevol 

responsabilitat. 

    Sí    No 

• plenament al NC Torelló a reproduir la imatge del nedador o nedadora per qualsevol mitjà, així com 

la seva exposició o divulgació per a finalitats publicitàries o vinculades amb el club, sense que en cap 

cas el pare, mare, tutor, nedador, nedadora o altra pugui reclamar-ne cap dret. 

 Sí    No 
         Signatura 

 
 

Núm. soci/sòcia Data alta Data baixa 
        

A emplenar pel club  A emplenar pel club 

Nom Cognoms 
            

DNI Sexe Data naixement  

               

Adreça Codi postal Població 
                  

Telèfon particular Telèfon mòbil Correu electrònic 
                  

 


