
FULL D'ACTUALITZACIÓ DE DADES I D'INSCRIPCIÓ DE NOUS PENYISTES

Dades personals:

SOL·LICITA el seu ingrés com a soci a PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR, manifestant la seva 
conformitat amb l’articulat dels seus Estatuts.

      ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA SEPA

Mitjançant la signatura d'aquest mandat, en/na  ...........................................................................................
autoritza a la PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR a enviar instruccions a l'entitat bancària per 
domiciliar al seu compte els càrrecs corresponents a les qüotes per a la seva pertinença a la penya.

IBAN: ............................................................................................................................................................

Amb la signatura del present document confirmo la sol·licitud d’inscripció indicada, i declaro ser 
coneixedor i entendre els tractaments de dades descrits a la política de protecció de dades que s’informa 
al peu del present full d’inscripció, així com, en el seu cas, la domiciliació SEPA a l’IBAN anterior per 
a efectuar la domiciliació corresponent. 

                   Santpedor,   ________   de  ________________________________  de  20____

                  Signatura del titular

Política de protecció de dades personals 

En inscriure’s com a penyista, les seves dades personals seran tractades per la PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR amb 
CIF G59128223 i adreça Camí de Llussà s/n de Santpedor 
Les dades proporcionades en aquest formulari es tractaran per gestionar la seva inscripció com a penyista, mantenir la relació amb els 
membres i enviar-li informació relacionada amb l’activitat pròpia de la penya, així com gestionar el cobrament de les quotes corresponents.
També es podran fer servir per remetre informació relacionada amb l’activitat de la penya.
Tanmateix les dades es podran comunicar al FC BARCELONA si sol·licita un producte o servei ofert directament pel Club, sempre amb la 
finalitat de complir les obligacions contractuals corresponents. També es podran comunicar a la federació a qual pertanyi la penya, en el 
marc de les normatives i els convenis vigents entre les penyes, les federacions i la CMP, sempre que l’activitat o el servei ofert al penyista 
sigui ofert per la federació. 
Per norma general, les dades es conservaran mentre mantingui la condició de penyista o mentre sigui necessari per complir qualsevol 
obligació legal de les entitats indicades. 

Nom i cognoms:
Data de naixament: DNI:
Correu electrònic:
Telèfon fixe: Telèfon mòbil:
Adreça:
Població: Codi Postal:


