SOLICITUDE DE PRE-INSCRICIÓN
Temporada 2019-2020
Nº de solicitude
Nome e apelidos
Lugar de nacemento
Data de nacemento

D.N.I.

Enderezo
Código Postal

Poboación

Centro de Estudos

Nivel

Nome e apelidos do Pai
DNI do Pai

Tlf do Pai

Mail do Pai
Nome e apelidos da Nai
DNI do Nai

Tlf do Nai

Mail da Nai
Nº de conta

E

S
HORARIOS
Grupo 1

Grupo 2

2014

LUN – MIE | 16:00 a 17:00



LUN – MIE | 18:00 a 19:00



2015

LUN – MIE | 17:00 a 18:00



LUN – MIE | 19:00 a 20:00



2016

LUN – MIE | 17:00 a 18:00



LUN – MIE | 18:00 a 19:00



TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS
AUTORIZACIÓN
Autorizo a participación do meu fillo/a ou tutelado/a na CDLU ESCOLA 2019-2020 que organiza Club Deportivo Lugo, S.A.D., así coma aos desprazamentos necesarios para as actividades de ocio. Declaro que non padece
enfermidade ou discapacidade física ou psíquica que lle impida participar normalmente no desenrolo do mesmo, son coñecedor/a de que os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivos, renuncio
expresamente a esixir responsabilidade alguna polas eventuais lesións accidentais producidas coma consecuencia da práctica ordinaria das actividades da Escola e autorizo ás decisión médico-quirúrxicas que, en caso de extrema
urxencia e non cabendo consulta previa, fose necesario adoptar baixo a adecuada prescripción facultativa.
DATOS PERSONAIS

¿Cál é a finalidade da recollida e tratamento dos seus datos?

Os datos recollidos no presente formulario teñen como fin xestionar a participación na CDLU ESCOLA 2019-2020, sendo seu tratamento imprescindible para elo, en orde á xestión administrativa, xestión de cobros e xestión de
seguros.
Os datos de sáude das persoas participantes (coma alerxias e intolerancias alimenticias) trátanse para xestionar a súa participación nas actividades da Escola e a atención de posibles accidentes.
Ademais, tamén os recollemos coa finalidade de realizar enquisas de opinión para a mellora da Escola e o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais incluso por medios electrónicos, o que faremos só se da o seu
consentemento expreso para recibir tales comunicacións: SI  NON 
En caso ningún faremos uso dos seus datos para tomar decisión automatizadas nin para a elaboración de perfís

¿Quén é o responsable do tratamento dos datos?

O responsable é Club Deportivo Lugo, S.A.D., con domicilio en Avda. dos Deportes s/n, 27004 Lugo, tlf. 982 23 17 54, cdlugo@cdlugo.com

¿A quénes lles cederemos seus datos?

Os datos serán cedidos á compañía aseguradora a fin de que as persoas participantes quede asegurado ante posibles accidentes deportivos na póliza a contratar polo Club Deportivo Lugo S.A.D. a este fin.

¿Qué outros datos das persoas participantes poderemos tratar?

Se consinte, captaremos e trataremos a imaxe e/ou voz da persoa participante con motivo de grabacións audiovisuais e fotografías destinadas a súa inclusión en memorias das actividades realizadas, información e promoción de
próximas edicións da Escola a través de medios de comunicación de prensa escrita, televisión, radio, internet, vídeos promocionais e outras canles como revistas, folletos informativos, anuncios e carteis publicitario. En todo caso,
o uso da imaxe e voz das persoas participantes realizarase sempre con mesura e precaución, predominando o tratamento deste datos das persoas participantes con carácter accesorio respecto da información principal representada
polas propias actividades da Escola. Se non consinte, a persoa participante realizará outras actividades específicas separadas das que estea a realizar o grupo que en cada momento sexa obxecto das citadas grabacións e fotografías.
SI  NON 

¿Cánto tempo conservaremos seus datos?

Seus datos personais conservaránse durante o tempo necesario para a xestión da participación na Escola. Se da seu consentemento a recibir comunicacións publicitarias ou promocionais, manteremos seus datos de contacto
mentres non o revoque.

¿Cáles son os seus dereitos?

Vostede ten dereito de acceso os seus datos no noso poder e a que llos entreguemos en formato electrónico, a rectificalos (porque son inexactos ou cambiaron), a opoñerse o tratamento dos seus datos ou limitalos bastando para
elo o envío dun correo electrónico a cdlugo@cdlugo.com ou escrito dirixido á Avda. dos Deportes s/n, 27004 Lugo, aportando en ambos casos unha copia do seu dni ou documento de análogo valor.

Data

Sinatura

