Club Natació Caldes

Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui
co

Zona esportiva Les Cremades
Tel. 93 865 04 23
Fax 93 865 04 23
www.cncaldes.com
08140 Caldes de Montbui

Complex Esportiu Municipal les Cremades

ENTITAT GESTORA
Núm. Soci/Sòcia Abonat/ada

Formulari de baixa
Nom i cognoms

NIF

Sol·licito donar-me de baixa de:
Baixa total com a soci/sòcia abonat/ada
Baixa d’activitats dirigides
Baixa del suplement d’esports de raqueta
Baixa del suplement de karate
Baixa de tai-txi
Baixa de cursets de natació
Baixa suplement gimnàs trimestral

La baixa serà efectiva a partir del mes d _______________________
Signatura

Dades del tutor o tutora legal en cas de menors d’edat
Nom i cognoms

NIF

Signatura

Motiu de la baixa

Caldes de Montbui, ______ d ___________________ de 20___
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Club Natació Caldes NIF: G-08847097
Finalitat: Gestió usuaris del club i gestió de la relació comercial.
Legitimació: Gestió del servei i contracte i acceptació de les condicions legals.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal o en cas d’accident a la companyia asseguradora.
Terminis: Les dades es conservaran mentre duri la relació i posteriorment per donar compliment a les obligacions
legals durant un termini de cinc anys.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir, oblit, limitació de les dades i resta de drets establerts per la llei.
Més informació: Pot consultar informació addicional i detallada a: http://cncaldes.cat/pagina/politica-de-privacitat
.............................................................................................................................................................................................

Resguard de la baixa de soci/sòcia abonat/ada del CN Caldes
Nom i cognoms

NIF

Data de la baixa
Signatura i segell del Club
La baixa serà efectiva a partir del mes d_______________________
Segons la normativa del Club, per donar-vos de baixa, ho heu de notificar per escrit abans del dia 25 de l’últim
mes que vulgueu ser soci/sòcia abonat/ada. Si en el moment de la baixa hi ha algun rebut impagat, aquest
rebut quedarà pendent per si en un altre moment us torneu a donar d’alta.

