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AUTORITZACIÓ BANCÀRIA 

 

 

 

 

 

NOM JUGADOR............................................................................................................ 

DADES BANC 

TITULAR COMPTE............................................................................................................................................. 

NUMERO COMPTE 

 

CODI IBAN  E S _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  
 

Autoritzo a l’Olimpyc Floresta F.S. a carregar en el meu compte els rebuts de quota corresponents a les 
temporades que el jugador formi part del club, informats prèviament dels preus de cada temporada. 

DATA I SIGNATURA 

 

 

 

ENCERCLEU LA RESPOSTA ESCOLLIDA 

SI  NO  Autoritzo a l’Olimpyc Floresta F.S a carregar la quota de soci corresponent a la temporada en curs.  

NOM I COGNOMS DEL SOCI:............................................................................................................................ 

ADREÇA MAIL................................................................................................................................................... 

DATA I SIGNATURA 

 

 

 
D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que vosté ens faciliti seran tractades 
automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de l’OLIMPYC FLORESTA F.S. Les dades que vosté ens faciliti, en concret la seva adreça de correu electrònic  i 
del seu domicili, podran ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions que puguin ser del seu interés, així com publicitat i información dels nostres serveis. L’entrega 
de la información sol·licitada en el formulari és obligatòria en la seva totalitat. En qualsevol cas pot ejercitar els seus drets d’accés, rectificación, cancel·lació i oposición 
dirigint-se per escrit a OLIMPYC FLORESTA, F.S. a l’adreça a sota indicada. En la sol·licitud d’exercici dels seus drets haurà de fer constar el seu nom i cognoms, la 
petició en que es concreta la seva sol·licitud, domicili a efectes de notificación, data i signatura del sol·licitant, adjuntant fotocòpia del DNI o passaport, i els doccuments 
acreeditatius de la petición que formula. Tot plegat sense perjudici de qualsevol altres extrems i /o procediments establerts en la normativa vigent al respecte. En tot cas, 
haurà d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i recepció de la seva sol·licitud. 
Tanmateix, vosté consenteix de forma lliure i amb la deguda informació a l’entrega i tractament de dades que ens faciliti, així com  a que les dades facilitades siguin 
cedides a la Federació Catalana de Futbol, així com a l’entitat que realitzi les revisions mèdiques dels jugadors. L’adreça del responsable del fitxer és: OLIMPYC 
FLORESTA, F.S., amb domicili a La Floresta (Sant Cugat del Vallès), Camí Antic de Can Borrull, 8-10, 08198. 


