
 
	

Full d’Inscripció 
SOCIAL ABSOLUT DE TENNIS 2022 
 
Categoria masculí i femení 
 
Inici 19 de març de 2022 
Tancament inscripcions 14 de març de 2022 
 
 
Jugador 
Nom i cognoms: ……………………………………………………………………………………………….…………  

Nivell*: ……………….. Data naixement: ………………………… Telf.: ……………………..……………… 
E-mail: …………………………………….…………………......................................................................................... 
 
Observacions: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
 
Nivell 1: Iniciació 

Nivell 2: - de 5 anys jugant o 1 - 2 dies per setmana 

Nivell 3: + de 5 anys jugant o 2/3 dies per setmana 

Nivell 4: + de 8 anys jugant o 3-4 dies per setmana 

Nivell 5: + de 10 anys jugant o jugador dels equips del Club 

 
 

Preu inscripció: 22€ 
Dessuadora per a tots els inscrits 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

Protecció de dades de caràcter personal 
 
En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, se li informa que les dades 
personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, amb número de CIF 
G43071596, situada a la Carretera Cambrils, km. 1  43206 REUS (Tarragona), número de telèfon 977.312.168 i e-mail 
info@tennismonterols.cat. Les dades proporcionades  seran tractades amb la finalitat de poder gestionar de forma adient la 
seva sol·licitud d’inscripció a aquest campionat de Tennis o Pàdel i els tràmits administratius i de facturació que es derivin, així 
com pel posterior enviament d’informació, per a qualsevol mitjà, sobre noticies (“newsletters”), serveis i/o activitats que es 
puguin organitzar al nostre Club, que pugui ser del seu interès. Les dades seran conservades mentre duri el present campionat 
i el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal pel 
tractament de les seves dades és fonamenta en el seu consentiment exprés, al igual que pel tractament de les seves dades de 
contacte per a l’enviament d’informació, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. Les dades poden ser cedides a 
les entitats  federatives i/o organismes responsables de la gestió de la llicència federativa i l’assegurança esportiva (en el cas 
que correspongui). La manca de consentiment per a la cessió de les seves dades a les entitats esmentades, en el cas que 
correspongui, impossibilitarà poder gestionar la present inscripció. Igualment, li comuniquem que les seves dades de contacte 
(nom i cognoms i telèfon de contacte) podran ser facilitades a la resta de participants (per tal de fixar la data dels partits), 
sempre i quan Vostè doni el seu consentiment exprés. També li comuniquem de les seves dades poden aparèixer al web del 
Club i/o al taulell d’anuncis habilitats, amb la finalitat de poder tenir un coneixement immediat dels resultats obtinguts en aquest 
Campionat. Per últim, se li informa de que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. 
Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com 
presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú. 
 
En atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 
Orgànica 1/1982 de 5 de maig, , li informem que el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS pot donar tractament a l’ús de la seva 
imatge exclusivament per a la seva inclusió en tríptitcs informatius, newsletters periòdics, a la pàgina web 
www.tennismonterols.cat, en fotografies i/o videos promocionals de l’Entitat, en les xarxes socials gestionades des del Club i/o 
en qualsevol altre acció divulgativa que pugui iniciar-se des del CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, sempre i quan Vostè ens 
doni el seu consentiment. 
 

 Autoritzo l’enviament d’informació al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 
 

 Autoritzo al Club que pugui cedir les meves dades de contacte a altres participants en aquest Campionat per a ls finalitat 
esmentada. 
 

 Autoritzo a que les meves dades identificatives puguin publicar-se al web del Club i/o al taulell d’anuncis habilitat. 
  

 Autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS.  
 
 


