FULL D’INSCRIPCIÓ LLIGA ESTIU 2022

Nom de l’equip (màxim 20 caràcters)
Capità 1 (nom i llinatges)
Correu electrònic

Telèfon mòbil

Capità 2 (nom i llinatges)
Correu electrònic

Telèfon mòbil

Dies del partit setmanal (triar una opció per a la primera fase)
A

Dilluns i dimecres

B

Dimarts i divendres

C

Dissabte

Observacions i peticions (horaris, calendari, etc)
Horaris dels partits: Dilluns a divendres: 20h a 23h | Dissabtes d’octubre a maig: 17h a 20h, juny a agost: 19h a 22h, setembre: 18h a 21h

ATENCIÓ
Aquells equips que desitgin tenir una assegurança d'accidents que cobreixi les lesions que puguin produir-se en els partits han d'abonar 60€
en el moment d'inscriure l'equip. Amb el pagament d'aquest import queden coberts tots els jugadors de l'equip que s'hagin inscrit correctament
i tinguin la fitxa corresponent.
Les persones inscrites en aquest full d’inscripció, així com futurs membres de l’equip, accepten aquestes condicions i les indicades al document
“Reglament i Normativa” que se li lliura en el moment de realitzar la inscripció. És obligació del capità fer conèixer les normes indicades en
aquests documents a tots els membres de l’equip.
Podeu consultar la informació adicional i detallada sobre protecció de dades a l’Annex I d’aquest document i al web <www.campusesport.com>
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Llinatge 1

Llinatge 2

“Sobrenom/Àlies”

Dorsal

Posició

ANNEX I: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Nom de l’entitat: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Adreça: Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma
Telèfon: 971 17 25 54
E-mail: recepcio@campusesport.com
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Joan Femenias Sastre
Contacte DPD: dpo@fueib.org

A la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears tractarem les vostres dades
personals amb les finalitats següents:
Gestionar la sol·licitud i, si escau, la prestació dels serveis de CampusEsport.
Realitzar tots els tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir els
nostres compromisos contractuals i obligacions fiscals i comptables.
En els supòsits de domiciliació bancària, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears gestionarà el cobrament al compte que s’indiqui a l’efecte i amb caràcter indefinit,
mentre continuïn les relacions entre ambdues parts, mitjançant els rebuts corresponents del pagament dels serveis prestats per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
Enviaments promocionals enviats electrònicament mitjançant mailchimp (e-mail) i Clickatell (SMS), en cas de tenir l’autorització expressa per part vostra. Podeu consultar la política de
privacitat als següents enllaços:
https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/
https://www.clickatell.com/legal/general-terms-notices/privacy-notice/
Durant quant de temps conservarem les dades personals?
Les vostres dades personals es conservaran mentre duri la prestació del servei.
Una vegada acabada la prestació del servei, les dades seran conservades en funció dels terminis legals aplicables, llevat que siguin utilitzades amb finalitats estadístiques o per a la realització
d’enviaments promocionals. En tot cas, l’usuari sempre podrà donar-se de baixa als serveis de subscripció mitjançant l’enllaç habilitat a la comunicació rebuda.
Les imatges publicades a les xarxes socials i pàgina web de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears es conservaran, llevat que es demani la supressió d’aquestes imatges.
A les xarxes socials, només podrem consultar o donar de baixa les vostres dades de forma restringida, en tenir un perfil específic. Les tractarem tant de temps com ens deixeu seguint-nos,
sent amics o si pitjau «M’agrada», «Seguir» o botons similars.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
●
Execució d’un contracte de prestació de serveis.
●
Consentiment explícit de la persona interessada / el representant o tutor legal:
o
El tractament de les dades del client, representant/tutor legal o familiars, està legitimitat pel consentiment que s’atorga en virtut de la sol·licitud de la prestació de serveis de
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
●
Compliment d’una obligació legal:
o La gestió del cobrament dels rebuts corresponents al pagament dels serveis prestats es troba regulada a la Llei 16/2009, de serveis de pagament.
A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les vostres dades no són cedides a tercers.
DRET D'IMATGE/SO: La imatge del participant relacionada amb les activitats de FUNDACIÓUNIVERSITAT EMPRESA DELS ILLES BALEARS, pot divulgar-se en publicacions i mitjans de
comunicación de l'entitat. FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DELS ILLES BALEARS no es fa responsable de l'ús d'aquestes imatges per part de tercers no autoritzats. En el supòsit que no
autoritzi marcant les caselles destinades a aquest efecte, les imatges en les quals aparegui el participant no seran publicades.
Quins són els vostres drets en relació amb el tractament de dades?
Com a titular de les dades, teniu dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les vostres dades, a accedir a les dades personals, demanar la rectificació de les dades que
siguin inexactes o, si escau, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals varen ser recollides o quan, com a persona
interessada, retireu el consentiment atorgat.
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears tractarà i conservarà les vostres dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que, com a persona interessada, pugueu
demanar, en tot cas, la limitació del tractament de les dades. En certs supòsits podreu exercitar el dret a la portabilitat de les dades, que us seran lliurades en un format estructurat, d’ús comú
o lectura mecànica, a vós o al nou responsable que designeu.
Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’heu atorgat.
Per exercitar els vostres drets contactau amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic <dpo@fueib.org>.
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que considereu que no s’ha atès convenientment l’exercici dels vostres drets.
El termini màxim per resoldre és d’un mes, a comptar de la recepció de la vostra sol·licitud.
En cas de produir-se alguna modificació de les dades, us agrairem que ens ho comuniqueu degudament per escrit, amb la finalitat de mantenir les vostres dades actualitzades.

