Borrar dades

Guardar formulari

ANNEX 2
CERTIFICAT ENTITAT VINCULANT

DADES DE L’ENTITAT / ASSOCIACIÓ
Secretari/ària: Nom i cognoms

DNI / NIF / Passaport / NIE

Secretari/ària de l’entitat / associació

CERTIFIC0:
1.

Que ______________________________________________ (nom esportista) ha estat inscrit/a i forma part de l’equip
esportiu _____________________________ (equip categoria) de la nostra entitat, des de data ________________,
en la temporada esportiva 20 ___ - 20 ___, fins a data ________________ (en cas que hagi causat baixa).

2.

Que les despeses de la temporada esportiva 20___ - 20___ de l’esportista, des de la data de la seva incorporació en
la temporada de referència fins la data de baixa, si és el cas, vinculades amb els següents conceptes, han estat:
Concepte

3.

Import

1

Quota d’inscripció o matricula (si s’escau)

€

2

Quota anual o mensualitats de permanència de l’esportista a l’entitat

€

3

Quota d’assegurança esportiva

€

4

Revisió mèdica (si s’escau)

€

5

Roba esportiva (si s’escau)

€

Que les quotes anteriorment descrites han estat aprovades per Junta / assemblea en data _______________
(ratlleu el que no hi correspongui)

4.

Així mateix, l’entitat accepta l’endós de l’import de la subvenció que atorgui l’Ajuntament de Rubí a l’esportista.

Caldrà adjuntar:
1)

Fotocòpia de la fitxa esportiva de la temporada relacionada amb la convocatòria de la subvenció

2)

Albarà acreditatiu de la data d’expedició de la fitxa esportiva

3)

Fotocòpia del full d’inscripció de la temporada en curs de l’entitat, correctament emplenada.

IMPORTANT, es tindrà en compte la data d’alta i baixa de la fitxa d’esportista en la Federació o en els Jocs
Esportius Escolars, a fi de determinar les despeses que seran objecte de subvenció.

Rubí,

de/d’

de

Signatura i segell entitat

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a re vocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí , a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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