
  

 
 
Autoritzo  la  inclusió  de  les  meves  dades  personals  al  fitxer  de  socis  del  Club  de  Patinatge  Artístic  d’Andorra  que  seran 
tractades  únicament  per  donar  efectiva  aquesta  finalitat.  A  efectes  dels  quals  disposa  la  llei  15/2005  del  15  desembre, 
qualificada de protecció de dades personals. Totes les dades personals facilitades en aquest formulari passaran a formar part 
dels fitxers del Club. Aquestes dades seran tractades únicament per donar resposta efectiva per aquesta finalitat. El termini 
de conservació de les dades serà el necessari per a l’assoliment de la finalitat. El Club es compromet a aplicar les mesures de 
seguretat necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat d’aquestes dades.  

 
Estadi Comunal. Avinguda de Salou, 22. AD500 Andorra la Vella. Telèfon club: 355 222  
www.patinatgeandorra.com correu electrònic club: patinatge.andorra@hotmail.com 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ SOCI 

 

DADES PERSONALS 

Nom: Cognoms: 

Relació amb el/la patinador/a:  

Data de naixement:              Lloc: 

Nacionalitat:                                                              Passaport/DNI:  

Adreça: 

Parròquia:  

Telèfon contacte:  

Correu electrònic de contacte:  

 

DADES BANCÀRIES 

Nom i Cognoms del titular del compte: 

Entitat Bancària: 

Codi IBAN: 

 

L’import de la quota és de 15€ anyals, i serà girada pel  banc a l’inici del curs escolar.  

D’acord  amb  els  Estatuts  del  Club  de  Patinatge  Artístic  d’Andorra,  el/la  patinador/a  haurà  de  ser 
soci/sòcia si és major d’edat. En el cas del menor, haurà de ser soci/sòcia almenys un representant 
per família a partir del moment de fer la inscripció al Club.  

 

 el d’ del 

 

Signatura:  
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