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FULL D’INSCRIPCIÓ COM A SOCI/A 
 

 
DADES PERSONALS 

 

 

Nom i cognoms   _______________________________________________________  
 

DNI     
 

Adreça     Núm.    Pis   Porta    
 

Població   Codi Postal    
 

Telèfon fix     Telèfon mòbil    
 

Correu electrònic    
 

 

 

AUTORITZO 
 
 

 Al Club Handbol Cerdanyola a utilitzar les meves dades per posar-se en contacte 

amb mi per a totes aquelles qüestions derivades de les activitats de l'entitat. 

 Al  BANC/CAIXA   a carregar 

en el meu compte el rebut corresponent a la quota de soci (30,00 € per temporada) 

emès pel Club Handbol Cerdanyola, amb NIF G58757345. 
 

Titular del compte    
 

Núm. IBAN:  E  S

A carregar en el meu compte el rebut corresponent a tres (3) participacions amb 

un total de 30 € en el sorteig que el Club Handbol Cerdanyola juga a 

l'EUROMILLÓN durant la temporada (de setembre a juliol).  

 

A carregar en el meu compte el rebut corresponent a deu (10) participacions amb 

un total de 50 € en el sorteig que el Club Handbol Cerdanyola juga a la Loteria de 

Nadal. 

Cerdanyola del Vallès,   de   de 20  

Signatura, 

 
 
 
 
 

 
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, us informem que les vostres dades personals aquí facilitades seran recollides i incorporades en un fitxer del Club 
Handbol Cerdanyola, amb la finalitat de mantenir les relacions pròpies de les activitats del Club amb els seus socis i sòcies, 
sense que puguin ser cedides a tercers. L’òrgan responsable d’aquests fitxers és la Junta Directiva del Club. 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la 
corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant el Club Handbol Cerdanyola, Av. Guiera,6-8. 
08290 Cerdanyola del Vallès. 


