DOMICILIACIÓN DO PAGO (ESCOLAS E ADESTRAMENTO)
DATOS DO ATLETA (OU ATLETAS)
Nome e apelidos:
DATOS DO TITULAR DA CONTA
Nome e apelidos:

DNI:

Rúa:
C.P.:

Cidade:

País:

Número de conta IBAN:
DATOS DO EMISOR DO RECIBO
Nome: CLUB ATLETISMO NARÓN
Identificador: G-15.215.759
Rúa: RIO VESPASANTE, 17 - BAIXO
C.P.: 15570
TIPO DE PAGO:
Localidade onde se firma:

Cidade: NARÓN
Periódico (mensual)
NARÓN
Data:

País: ESPAÑA

Si cando o Emisor cargue os recibos derivados desta domiciliación, ditos recibos fosen devoltos sen notificación
previa ó Emisor, o Titular da conta asumirá os gastos bancarios derivados da devolución.

SINATURA

O Titular da conta
CLÁUSULA INFORMATIVA
En cumprimiento do artigo 13 do Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, e do artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD), polo que se regula o dereito de información na recollida de
datos, informamoslle que os seus datos persoais serán tratados polo CLUB ATLETISMO NARÓN, con NIF G15215759 e domicilio en Rúa Río
Vespasante, Nº17, Baixo, 15570 Narón (A Coruña), como Responsable do tratamento, coa finalidade de xestionar a súa condición de
beneficiario dos servicios ofrecidos polo Club.
A lexitimación para o tratamento de datos será o consentimento expreso manifestado a través da cumplimentación das opcións desexadas na
presente cláusula informativa.
Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvedade de que dita cesión de datos estea amparada nuhna obriga
legal ou cando a prestación dun servicio implique a necesidade dunha relación contractual con un encargado de tratamento.
Os datos persoais proporcionados conservaránse durante o prazo en que siga vixente a súa condición de usuario, ou ben durante o prazo
estipulado pola lexislación correspondente respecto á prescripción de obrigas e responsabilidades.
Asi mesmo, o CLUB ATLETISMO NARÓN garante ó titular dos datos o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación do tratamento e portabilidade dos datos que lle concernen. Poderá retirar o consentimiento dado en calquera momento. Para exercer
estos dereitos debe dirixirse mediante comunicación electrónica á seguinte dirección: info@atletismonaron.es, aportando documentación que
acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte). Todo interesado terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección
de Datos.
Marcar cun X a opción desexada:
Consinto o tratamento dos meus datos para poder ser usuario dos servicios prestados polo CLUB ATLETISMO NARÓN (si non se presta
este consentimento non se poderá tramitar a súa petición de usuario)
Declaro que fun informado e consinto en Narón, a

Fdo:
(Nome e Apelidos do titular)

de

de

