
FITXA D’INSCRIPCIÓ A LA SECCIÓ DE MUNTANYA JOVE

Nom i cognoms:   

DNI:  

Data de naixement:  

Domicili: 

Número de telèfon:  

Correu electrònic:  

Assegurança (número de llicència federativa, en cas de tenir-ne):

Número de soci/a (en cas de ser-ho):

Amb la firma d’aquest document d’inscripció, el sotasignat : 

- Es considera assabentat/da de l’organització i característiques de la Secció de Muntanya Jove del
Centre Excursionista d'Olot, del caràcter voluntari dels seus coordinadors, que sense més ànim de
lucre, volen donar a conèixer i acompanyar a la muntanya als inscrits a la Secció, dedicant-li el temps i
esforç personal. A més, es compromet a seguir en tot moment les indicacions de la persona
responsable de l’activitat, així com a col·laborar activament pel bon funcionament de l’activitat.

- Declara que coneix i assumeix els riscos generals de les activitats que es desenvolupen al medi natural,
que ha estat informat dels riscos específics d’aquesta activitat i que els accepta voluntàriament.

- Dona el consentiment perquè el seu número de telèfon mòbil s'introdueixi en un grup WhatsApp de
difusió per rebre informació important, on els altres participants podran veure el seu número
personal.

- Autoritza als coordinadors voluntaris de la Secció de Muntanya Jove a captar, enregistrar imatge i veu,
durant les activitats i autoritza a utilitzar-les, publicar-les i distribuir-les per tots els mitjans de
comunicació de l'Entitat, ja sigui a través de la pàgina web, xarxes socials, revistes, grups de xat o
difusió de les que disposa l’Entitat.

- Coneix el funcionament de la Secció quant a l’ús i compartiment de cotxe particular durant els
desplaçaments i accepta les responsabilitats que això comporta.

Signatura i data: 

1

Finalitat del tractament: Tramitació de les dades d’associats, de llicències 
federatives, organització i informació d’activitats esportives i de lleure, 
organització de competicions esportives i gestió i comunicació de les consultes a 
la web.
Destinataris: Les dades se cediran a bancs i caixes, administracions públiques, 
als encarregats del tractament que donen diferent suport a l’entitat així com als 
tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable del tractament: CENTRE  EXCURSIONISTA D’OLOT. Legitimació: 
Execució d’un contracte o consentiment de l’interessat.
Drets dels interessats: Tenen dret a accedir, rectificar, i suprimir les dades, 
així com a altres drets, com detalla la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detall sobre 
Protecció de Dades al nostre web: www.ceolot.cat
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