
 

 

FULL PER FER-SE SOCI DE PÀDEL 

 Ompliu el següentformulari: 

 

  1.- TIPUS DE SOCI 

SOCI CASAL – 22,50 €/MES                     NO SOCI CASAL – 30 €/MES 

   

  

2.- DADES PERSONALS 

  Nif:*________________  Nom:* ___________________________________ 

Cognoms:* _____________________________________________________ 

  Tel.Fixe:* ___________  Mòvil*:  ____________  Data Naixament: ________ 

E.mail:* _______________________________________________________ 

  Adressa: _______________________________________________________ 

  Codi Postal: __________  Població: __________________________________ 

   

 3.- DADES BANCÀRIES 

  NomEntitat:* __________________________________________________ 

  CompteCorrent:* 

 

   

  Titular del Compte:* __________________________________________________ 

  (Si es diferent delsol.licitant) 

  *CampsObligatoris 

          SIGNATURA 

 

 

 

 

 

                       



 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

En compliment de l’establert a la LleiOrgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (LOPD) Pàdel Casal, informaalsusuaris de la seva página web,elsqualsconsenten que:  

Totes les dades de caràcter personal facilitadespelsUsuaris a través d’aquestformulari de recollida de 

dadesseranincorporades a un fitxerautomatitzat de dades de caràcter personal del qualn’és responsable Pàdel Casal. 

Elscamps de les sevesdadespersonalssol·licitades en elsesmentatsformularissenyalatsambasteriscsónobligatoris i, per 

tant, si l'Usuari no facilita aquestesdades, Pàdel Casal. podrà denegar a la seva sola discreció la 

prestaciódelsseusserveis. Pàdel Casaltracta les dadespersonalsfacilitades de forma confidencial i amb la finalitat de: 

1. Participar delsserveis de la web www.padelcasal.com, permetre gestionar, tramitar i administrar 

electrònicament la relació contractual de l'UsuariambPàdel Casal. 

2. Realitzarenquestes, estadístiques i anàlisis del mercat. 

3. Elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorarelsnostresarticles i serveis. 

4. Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixiPàdel Casal, aixícom de les de 

tercerscol·laboradors que operin en l’àmbit de l’esport, l’oci, la salut, el benestar, la nutrició i 

demésactivitatsrelacionades (transportistes, entitatsfinanceres, etc.). 

5. Autoritzarl’enviament per correuordinari, per e.mail, per sms o whatsapp, d’informació relativa a 

qualsevolactivitatanteriorment mencionada. 

6. Mitjançant la signatura d’aquestformulari, l'Usuariautoritza de forma expressa la cessió de les 

sevesdadespersonalssol·licitades a les finalitatsabansrelacionades i a favor de Pàdel Casal, aixícom a que 

les sevesdadespuguin ser utilitzades per l'enviament de comunicacionscomercials o 

publicitàries.Aquestesautoritzacionssón revocables en qualsevolmomentsenseefectesretroactius. 

7. Pàdel Casalcancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dadespersonalsfacilitadesquanresultininexactes, 

incompletes o hagindeixat de ser necessàries o pertinents per les finalitatsabanscitades. En qualsevol cas, 

l'Usuaripodrà revocar en qualsevolmoment el consentimentdonat i exercitarelsseusdretsd’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquestsefectes per e.mail a info@padelcasal.com. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              SIGNATURA 

 

   


