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Club Muntanyenc Mollet

Club Muntanyenc Molle

C/ Pineda Fosca 6, (Casal " La República")
08100-Mollet del Vallès (Barcelona)

C/ Pineda Fosca 6, (Casal " La República")
08100-Mollet del Vallès (Barcelona)

CAMINADA NOCTURNA
DE GALLECS

Núm. Registre

CAMINADA NOCTURNA
DE GALLECS

23 de SETEMBRE de 2017

23 de SETEMBRE de 2017

Caselles d'obligat compliment

Caselles d'obligat compliment

Nom i cognoms:........................................................................

Nom i cognoms:........................................................................

Data de naixement:........../................../............

Data de naixement:........../................../............

D.N.I........................

D.N.I........................

Telèfon:..................................

Caselles complementàries

Edat:........

Caselles complementàries

Població:.................................................

Participa per primer cop? :.......

Telèfon:..................................

És soci del Club CMM:.........

AUTORITZACIÓ ÚS D'IMATGES: Segons el que s'estableix a la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal
i Familiar i a la Pròpia Imatge, i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitem el consentiment exprés
per a l'ús de les imatges dels participants en qualsevol mitjà audiovisual.
Club Muntanyenc Mollet, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades
personals que aporta en aquest acte seran incloses en els fitxers de dades de
caràcter personal del Club. Si ho destija, i d'acord amb allò que estableix la Llei
15/1999, pot exercir el dret d'accés, de rectificació i de cancel·lació, adreçant-se
al Club Muntanyenc Mollet, amb adreça al nº 6 del carrer Pineda Fosca, Casal
“La República”, de Mollet del Vallès.
Declaro que: participo a la caminada per iniciativa pròpia,que estic segur d'estar
físicament preparat i assumeixo els riscos i consequències de participar-hi.
Signatura:
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