BUTLLETA D'AUTORITZACIÓ

1. AUTORITZO al jugador/a del CAMBRILS UNIÓ, CF vinculat/da a aquesta inscripció a entrenar
i jugar amb el seu equip del club els dies i hores que es determinin.
2. AUTORITZO a desplaçar-se
se amb el seu equip per disputar els partits que es fixin.
3. AUTORITZO als responsables del club a adoptar en cas d'extrema urgència les decisions
mèdic - quirúrgiques necessàries sota direcció facultativa competent.
4. DECLARO que el jugador/a no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en
comunitat, ni malaltia que li impedeixi la pràctica de l'esport i certifico que està protegit amb
les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent.
5. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconeguda a l’article 18. de la Constitució
Cons
i regulada
per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter
Personal, AUTORITZO I DONO EL MEU CONSENTIMENT
CONSENTIMENT a que la direcció d’aquest club pugui
publicar les imatges en les que el jugador/a aparegui individualment o en grup o filmacions
amb la finalitat de reclams publicitaris i publicacions del Club i/o dels mitjans de comunicació i
xarxes socials del Club.
6. AUTORITZO a cedir les seves dades personals a FCF o a la organització dels distints tornejos
on es participi amb l'exclusiu motiu de fer les fitxes de joc i les assegurances de la/es
competició/s. Així mateix, les dades personals que ens proporciona seran incorporades a un
fitxer responsabilitat del Club amb la finalitat d’exercir les seves competències i funcions
conforme als termes establerts a la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
dirigint-se
se formalment al Club CAMBRILS UNIÓ, CF.
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