C.D. CONXO Tfno.: 981 52 16 71 E-mail: info@cdconxo.es
3.- PROTECIÓN DE DATOS / SOCIO FAMILIAR (2017-18)
Prezado pai/nai/titor:
Co obxectivo de dar cumprimento ao regulado tanto na Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e a Lei 15/1999, do 13 de decembro, sobre a Protección de Datos de
Carácter Persoal, solicitamos a túa autorización para a incorporación aos ficheiros correspondentes dos datos de
carácter persoal aportados no proceso de inscrición así como para a realización e tratamento de imaxes individuais ou
colectivas do deportista ao teu cargo, e mesmo para a inclusión das mesmas na información deportiva incorporada
habitualmente na páxina web do Clube.
Eu,

D/Dna.

______________________________________________________________,

con

D.N.I.

____________, como pai, nai e/ou titor/a legal do/a xogador/a ___________________________________________
_____________ pertencente ao Clube Deportivo Conxo, dou o meu consentimento e autorización ao Clube para
o procedemento antedito.
____________________, a __ de __________ de 2017
Asdo.:
Asemade, e ao obxecto de dar cumprimento ao indicado nos Estatutos do C.D. Conxo, artigo 10 1,
solicitámosche cumprimentes e asines a seguinte solicitude de inclusión como Socio familiar
SR. PRESIDENTE DO C.D. CONXO
Eu,

D/Dna.

______________________________________________________________,

con

D.N.I.

____________, como pai, nai e/ou titor/a legal do/a xogador/a ___________________________________________
_____________ pertencente ao Clube Deportivo Conxo, solicito a miña inscrición como Socio familiar, segundo o
indicado no artigo 10º dos Estatutos da Entidade.
____________________, a __ de __________ de 2017
Asdo.:

Compostela, 17 de abril do 2017

A Xunta Directiva do C.D. Conxo.

1

“Artigo 10º.- Será socio familiar o pai, nai ou titor do/s deportista/s inscrito/s en calqurea disciplina do Clube Deportivo
Conxo e que cumpra, a máis dos requisitos xerais expresados no Artigo 5º, calquera outro dos seguintes: 1.- Solicitar a súa
incorporación como socio mediante escrito dirixido ao Presidente. 2.- Ter asinado a ficha de inscrición do deportista que titela.
En calquera caso, non poderá haber máis dun socio desta clase por unidade familiar [...]”.

