
   FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA 
 

SOL·LICITUD  INSCRIPCIÓ  FÚTBOL BASE  

TEMPORADA 2021/2022 

DADES GENERALS 

EQUIP i LLETRA: ___________________________________________ 

Nom i Cognoms: ______________________________________________    DNI/NIF: ___________________________ 

Data de naixement: _________________________   Núm. Seg. Social:  ________________________________________ 

Domicili: _________________________________________________    Codi Postal: _____________________________ 

Població: _________________________________________________   Província:  ______________________________ 

Telèfon pares: _______________________________________   Mòbil: _______________________________________  

Mail pares (MAYÚSCULES):___________________________________________________________________________ 

Nacionalitat jugador: _______________________________  País natal: ______________________________________ 

Població Natal: ___________________________________  Província  natal: ___________________________________ 

 

DADES ADDICIONALS 

PARE / MARE / TUTOR del Jugador: ____________________________________________________________________ 

DNI / NIF  PARE/MARE /TUTOR:    ____________________________  

Telèfon fix: _________________________    Mòbil pare: _____________________  Mòbil mare: __________________    

 

OBSERVACIONS:____________________________________________________________________________________ 

              Informació Bàsica sobre Protecció de Dades –  RGPD/LOPDGDD 
Responsable: FUNDACIO FUTBOL BADALONA 
Finalitat Realitzar la gestió administrativa, comptable i esportiva per mantenir la relació amb els jugadors, , així com enviar-li 

informació sobre les activitats organitzades per l’Entitat, productes i serveis, així com notificar esdeveniments, renovacions 
de carnets o subscripcions. 

Legitimació: Consentiment de propi interessat, del pare o tutor legal. Interès legítim del responsable. 
Destinataris: Els destinataris de les dades seran tots aquells que hagin de ser-ho com a conseqüència del compliment i exercici per part 

del club, de les seves funcions i obligacions i desenvolupament de la seva activitat; i tots aquells que hagin de tenir accés 
a les dades amb motiu de la prestació d'un servei al club necessari per al compliment i exercici de les funcions i obligacions 
d'aquesta i per al desenvolupament de l'activitat esportiva. 

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com se explica a la informació addicional, a la web 
www.cfbadalona.net 

Informació addicional Poden sol·licitar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en el mail:  
lopd@ffbadalona.cat 

Revocació:  Si vostè no desitja rebre la nostra informació, o vol revocar el consentiment d’alguna de les finalitats poseu-vos en 
contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: lopd@ffbadalona.cat 

  

Badalona, a ______ de _______________________________ de _______________. 

Confirmo que he llegit, entès i accepto el contingut del present document. 

 

 

Signat: .......................................... 

 



   FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA 
 

AUTORITZACIONS – FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA 

TEMPORADA 2021/2022 

Pel bon funcionament de la temporada 2021-2022  que gestiona la FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA i amb la finalitat de 
complir amb la normativa legal vigent al respecte, preguem es serveixin marcar, 

El jugador/a En/ Na ____________________________________________amb DNI___________________________, 

representat/da  per      En / Na ___________________________________________________________ amb DNI/NIF 

núm. _________________, major d'edat, en la seva qualitat de (pare/mare/tutor), AUTORITZO i DONO EL MEU 

CONSENTIMENT EXPRÈS, per:  (preguem marqui casella  SI / NO que correspongui) : 

 SI NO 

L’ús de les dades facilitades al Centre per la tramitació i gestió de les activitats, i que han estat degudament informats de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. (Cas de no acceptar aquest punt no es podrà participar en les activitats) 

  

Autoritzo que les imatges (fotografies o vídeos) del meu fill/a corresponents a activitats en que participi o siguin organitzades 
per FUNDACIO FUTBOL BADALONA,  puguin ser publicades a la seva pàgina web, grup de WhatsApp del centre, blog o xarxes 
socials, així com a diaris, revistes o publicacions d’àmbit municipal o educatiu, amb l’única finalitat de fer difusió de l’Entitat.  
(Article 18-1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig) 

  

Autoritzo a que la fundació pugui cedir les dades personals a terceres entitats col·laboradores amb qui tinguem conveni per 
enviar-los comunicacions, ofertes comercials i promocions de productes i serveis que puguin ser del seu interès. 

  

Certifico que el meu fill/a ha estat protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa vigent.   

Autoritzo que es pugui traslladar al meu fill/a en un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en cas de 
necessitat d’atenció mèdica. 

  

Autoritzo que en cas d’urgència mèdica del meu fill/a, es pugui intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altre decisió 
mèdica per part del corresponent equip mèdic. 

  

Autoritzo que el meu fill/a pugui marxar sol/a del lloc d’entrenament un cop finalitzades les activitats en que participa.   

Rebre Comunicacions de l’Entitat per email, SMS o WhatsApp per informar-los de les activitats, productes i serveis de la 
fundació i que poden ser del seu interès. 

  

Incloure el seu nº de mòbil en un grup de WhatsApp del seu grup d’activitat de l’Entitat amb l’única finalitat d’informar-lo 
d’activitats concretes del grup o de canvis d’horaris o incidències que puguin sorgir durant el l’activitat 

  

En cas de que l’alumne/a NO pugui marxar sol de l’Entitat, les persones autoritzades per fer la recollida al lloc 
d’entrenament són: 

Nom i Cognoms Persona 1: ______________________________________ DNI _______________________________ 

Nom i Cognoms Persona 2: ______________________________________ DNI _______________________________ 

AVIS IMPORTANT: És obligatori avisar de qualsevol canvi que hi hagi en la recollida o sortida dels vostres fills. 

              Informació Bàsica sobre Protecció de Dades –  RGPD/LOPDGDD 
Responsable: FUNDACIO FUTBOL BADALONA 
Finalitat Realitzar la gestió administrativa, comptable i esportiva per mantenir la relació amb els jugadors, , així com enviar-li 

informació sobre les activitats organitzades per l’Entitat, productes i serveis, així com notificar esdeveniments, renovacions 
de carnets o subscripcions. 

Legitimació: Consentiment de propi interessat, del pare o tutor legal. Interès legítim del responsable. 
Destinataris: Els destinataris de les dades seran tots aquells que hagin de ser-ho com a conseqüència del compliment i exercici per part 

del club, de les seves funcions i obligacions i desenvolupament de la seva activitat; i tots aquells que hagin de tenir accés 
a les dades amb motiu de la prestació d'un servei al club necessari per al compliment i exercici de les funcions i obligacions 
d'aquesta i per al desenvolupament de l'activitat esportiva. 

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com se explica a la informació addicional, a la web 
www.cfbadalona.net 

Informació addicional Poden sol·licitar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en el mail:  
lopd@ffbadalona.cat 

Revocació:  Si vostè no desitja rebre la nostra informació, o vol revocar el consentiment d’alguna de les finalitats poseu-vos en 
contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: lopd@ffbadalona.cat 

 Badalona, a ______ de _______________________________ de _______________. 

Confirmo que he llegit, entès i accepto el contingut del present document.                                             Signat: .......................................................... 


