FITXA MÈDICA – 34è Campus Setmana Santa Amposta 2020
NOM i COGNOMS del jugador/a:

ANY DE NAIXEMENT:

Pateix alguna malaltia: SI __ NO __ . Quina?

Pren algun medicament: SI __ NO __ . Quina dosi?

Té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària? (especificar)

Jo,
jugador/a citat anteriorment,

amb DNI

, pare/mare/tutor del

AUTORITZO AL C.B. SANT JOSEP – BADALONA
• A realitzar les primeres cures en cas de lesió o petit accident.
• A traslladar el meu fill/a o a ser traslladat al CAP d’Amposta o al Centre Mèdic corresponent,
acompanyat d’un monitor/entrenador/a del Club en cas de malaltia o accident, amb vehicle particular, si
fos necessari.
• Que puguin ser aplicades les proves i procediments mèdics que els professionals sanitaris aconsellin.
AUTORITZO I CEDEIXO ELS DRETS D’IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta directiva del Club podrà publicar fotografies o vídeos on apareguin els seus jugadors/es on
aquests/es siguin clarament identificables. Per això, mitjançant la signatura del present document s'atorga el corresponent consentiment, permís i
autorització per a la captació d'imatges que identifiquin als jugadors/es, ja sigui de forma individual o col·lectiva, i la seva publicació posterior a la
pàgina Web, revistes i altres canals d’informació de les activitats del Club Bàsquet Sant Josep – Badalona.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Les dades personals incloses en el present formulari d’inscripció seran incorporades a un fitxer, titularitat del C.B. Sant Josep – Badalona, que
conservarà de manera confidencial i amb ple compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (LOPD). Les dades es destinaran a l’execució i desenvolupament de l’objecte d’aquesta inscripció i per les activitats i funcions
pròpies del Club.
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pot exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant el correu electrònic info@cbsantjosep.net o bé l’adreça: Pl Doctor Rifé, s/n,
08912, Badalona.

Perquè així consti, signo la present a

Signatura

, a _____ de ____________________ de 2020.

