
FULL D’INSCRIPCIÓ

Domicili (adreça, número, pis, escala, codi postal, població i província):

Domicili (adreça, número, pis, escala, codi postal, població i província):

Correu electrònic 1: Correu electrònic 2:

Correu electrònic 1:

Tipus de presentació (pares, mares, tutors, etc.) Signatura i DNI:

Correu electrònic 2:

Signatura y DNI:

DADES PERSONALS SOL·LICITANT

DECLARACIÓ VIGILÀNCIA MÈDICA I/O TRACTAMENT MÈDIC ESPECIAL

1r. Cognom: 2n. Cognom:Nom:

1r. Cognom: 2n. Cognom:Nom:

Telèfon particular:

Núm. Matrícula:

Telèfon feina: Telèfon mòbil:

Telèfon particular: Telèfono feina: Telèfon mòbil:

Data naixement:

Data:NIVELL DE PATINATGE:

Lateralitat:

Edat: DNI: Núm. Soci/sòcia FCB: Núm. Clau soci/sòcia FCB:

a. No pateix cap malaltia cardíaca ni/o respiratòria, ni de cap altre tipus que impedeixi o aconselli la no realització d’esports o de les activitats progra-
mades a l’ACTIVITAT ESPORTIVA sol·licitada.

b. No requereix cap tipus d’assistència ni/o vigilància mèdica específica, atès que no pateix actualment ni ha patit cap malaltia que requereixi tracta-
ment mèdic continuat.

c. No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni/o algun medicament o substància amb la que pugui entrar en contacte durant el desenvolupa-
ment de l’ACTIVITAT ESPORTIVA sol·licitada.

d. En cas de patir alguna malaltia o requerir algun tractament o vigilància especial, es farà constar seguidament.

Sol·licito la inscripció del/la menor d’edat a dalt referit/da a l’Escola de Patinatge del Futbol Club Barcelona, i autoritzo la seva assistència i participació al curs i/o 
classes sol·licitades.

Dretà/na Esquerrà/na

SIGNATURA DEL/LA SOL·LICITANT: SIGNATURA DEL/LA REPRESENTANT LEGAL DEL/LA MENOR D’EDAT:

RODES LINIA GEL NOU CLASSES

HOQUEI ARTISTIC UF EMP T EMP

AUTORITZACIÓ DADES PARES / TUTORS / REPRESENTANTS LEGALS SOL·LICITANTS MENORS D’EDAT

CURS: HORARI: NIVELL: QUALIFICACIÓ: PROFESSOR/A: OBSERVACIONS:

MÉS QUE UN CLUB



DADES I FORMA DE PAGAMENT

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Tots els imports derivats de la inscripció a la Escola de Patinatge del FC BARCELONA es realitzaran a través de domiciliació bancaria.
En signar aquest full d´inscripció, vostè autoritza: (A) al FC BARCELONA a enviar instruccions al seu banc per a carregar a la seva compte i (B) al banc a carregar-li 
a la seva compte segons les instruccions del FC BARCELONA. Vostè té dret a percebre un reemborsament del banc sota els termes i condicions de l´acord establert 
al mateix. El reemborsament ha de sol·licitar en un termini de 8 setmanes a partir de la data en que es va efectuar el càrrec en la seva compte. Encontrarà els seus 
drets detallats en una declaració que pot sol·licitar al seu banc.
Complimenti els següents camps:

Pagament trimestral.
Nom del creditor: FUTBOL CLUB BARCELONA
Adreça del creditor: Carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (BARCELONA). 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran tractades pel FC Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

2. FINALIDADES
Les dades seran tractades amb l’única finalitat de realitzar totes aquelles gestions i comunicacions que siguin adequades o necessàries amb les proves d’accés i 
en cas de superar-les, qualsevol altra relacionada amb l’activitat pròpia de l’Escola de Patinatge del FC BARCELONA.
Tanmateix, sempre i quan ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles, podrem tractar les seves dades per:

 - Remetre la Newsletter informativa del programa Barça Fans, que serà sempre personalitzada i adaptada al seus interessos.
 - Remetre informació addicional relacionada amb el FC Barcelona, com, per exemple, enquestes d’opinió, invitacions a esdeveniments, o productes 

del propi Club com descomptes o promocions per entrades a partits, merchandising, productes digitals, etc.
 - Remetre informació, descomptes o promocions de tercers amb els que el FC Barcelona pugui mantenir una relació comercial o de col·laboració, 

como per exemple la Fundació Privada del FC Barcelona, o els patrocinadors o sponsors del Club, els quals poden realitzar accions específicament 
orientades als Barça Fans.

3. COMUNICACIÓ DE DADES
Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC 
Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les 
dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat 5 següent.
En cas que desitgi rebre informació de terceres empreses, com la Fundació FC Barcelona o els patrocinadors o sponsors, aquesta informació serà sem-
pre enviada per el FC Barcelona, i no els hi proporcionarem cap dada, tret que ens hagi donat el seu consentiment exprés per fer-ho.

4. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS  
Per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de forma 
automàtica sense intervenció humana. Per exemple, podrem segmentar-lo segons si tenen interès en determinades seccions del FC BARCELONA, o utilitza els 
nostres serveis com per exemple el Wifi gratuït en les nostres instal·lacions.
Tanmateix podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del seu comportament a la web o mostrant-l’hi productes que puguin ser del seu interès, en base a les 
preferències que hagi mostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda mitjançant les cookies. 
A més, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, les mateixes podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als 
productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que podem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts o reacció a les 
nostres comunicacions, entre d’altres.
Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plata-
forma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja 
que considerem que és d’interès tant del Club como de l’usuari del programa Barça Fans, l’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el no segmentar 
no alteraria el número de comunicacions rebudes del programa Barça Fans, si no tan sols el contingut de les mateixes. En aquest sentit, si qualsevol usuari del 
programa Barça Fans no desitja ser segmentat, preguem que no es subscrigui a les comunicacions del programa Barça Fans.

5. TRANSFERENCIES INTERNACIONALS
El FC Barcelona, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible 
que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de la newsletter, emmagatzematge 
de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.).
En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

 - Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a 
garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 - Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tracta-
ment de dades d’acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Nom i cognoms: Adreça:

SWIFT/BIC: Lloc i data signatura:

Número de compte – IBAN: SWIFT/BIC:

SIGNATURA:



OBSERVACIONS

1. L’emplenament d’aquesta sol·licitud comporta l’acceptació del contingut del Reglament de la Pista de Gel, així com els drets, obligacions i prohibi-
cions establertes en aquest.

2. Totes les persones que accedeixin a la Pista de Gel, entenen i assumeixen que el patinatge sobre gel és un esport i/o activitat de risc, motiu pel qual 
estan obligades a respectar sota la seva responsabilitat la reglamentació establerta a tal efecte.

3. Està absolutament prohibit el consum de begudes alcohòliques per part dels/les menors d’edat, així com fumar dintre de la Pista de Gel, instal·lació 
on es duran a terme els diferents cursos i activitats.

4. Els cursets es desenvoluparan segons el programa establert per la direcció de l’Escola de Patinatge.
5. Les classes s’impartiran segons el calendari previst. La direcció de l’Escola es reserva el dret a canviar el dia i hora d’aquestes en cas de necessitat o 

força major.
6. El pagament dels cursets i la matrícula assegurança es farà efectiu abans del començament d’aquests. 
7. El pagament del curset dóna dret a) a una hora (1 h) de classe setmanal i b) al lloguer dels patins. L’alumne/a tindrà a més, l’entrada gratuïta a totes 

les sessions públiques de patinatge sobre gel mentre duri el curset en què està inscrit/a.
8. La no assistència a una (1) o més classes, no dona dret a) ni a la devolució de l’import pagat, b) ni a la recuperació de les classes a les quals no ha assistit.
9. En cas de no tenir el nombre mínim d’alumnes per classe, el curset pot ser suspès, i se’n retorna l’import a l’alumne/a.
10. Els pares i/o representants legals dels/les menors d’edat no poden estar a peu de pista mentre s’estiguin impartint les classes.
11. L’alumne/a, els seus pares, tutors/es, representants legals i/o acompanyants es comprometen a comportar-se educadament, mantenint en tot mo-

ment una actitud de correcció i respecte, envers els/les alumnes i el professorat en tot moment i a la no interrupció de les classes mentre aquestes 
s’estiguin portant a terme.

12. Es lliurarà un (1) diploma a tots/es els/les alumnes que acreditarà: a) la seva assistència de manera completa al curset i b) el nivell assolit segons les 
proves finals d’aptitud.

13. Està reservat el dret d’admissió.

6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT
Totes les dades que ens proporcioni, seran tractades mentre es gestioni la seva sol·licitud d’informació sobre la compra d’entrades. 
Tanmateix, si s’ha subscrit a la nostre newsletter, tractarem les seves dades fins que el Club consideri que, per qualsevol medi disponible segons la tecnologia dispo-
nible en cada moment, ja no té interès en els seus productes. En qualsevol cas, podrà donar-se de baixa de la newsletter en qualsevol moment.
Finalitzat el termini indicat en el primer paràgraf d’aquest apartat, el FC Barcelona conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadísti-
ques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del Club.

7. EXERCICI DELS SEUS DRETS
En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.
Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció 
Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat
Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb 
el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o 
bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat.
A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el FC Barcelona ha tractat les seves dades contrave-
nint la present Política de Privacitat o qualsevol altre normativa vigent relacionada.

Vull rebre la newsletter de Barça Fans, personalitzada i adaptada en base a les meves preferències.

Vull participar en enquestes d’opinió, rebre invitacions a esdeveniments i informació sobre productes del FC Barcelona (ticketing, merchandi-
sing, productes digitals, etc.)

Vull rebre comunicacions amb informació, descomptes i promocions de tercers, com ara la Fundació FC Barcelona o els patrocinadores del FC 
Barcelona.

SIGNATURA DEL/LA SOL·LICITANT: SIGNATURA DEL/LA REPRESENTANT LEGAL DEL/LA MENOR D’EDAT:

SIGNATURA DEL/LA SOL·LICITANT: SIGNATURA DEL/LA REPRESENTANT LEGAL DEL/LA MENOR D’EDAT:

DRETS D’IMATGE

Per mitjà del text present, l’adult que subscriu aquest formulari d’inscripció en nom i representació del menor d’edat manifesta haver estat informat degudament 
pel FCB, que en el marc de les activitats que desenvolupi l’Escola de Patinatge del FC Barcelona, el FCB, ja sigui a través del seu personal o de tercers autoritzats a 
tals efectes, POT realitzar fotografies i filmacions gràfiques i/o audiovisuals. A tals efectes, mitjançant la signatura del present formulari:

a. CEDEIX de forma gratuïta i indefinida al FCB, els drets d’imatge de les fotografies, gravacions audiovisuals, entrevistes i/o reportatges, en què apa-
reix el menor d’edat a qui representa, ja sigui individualment o col·lectivament.

b. AUTORITZA EXPRESSAMENT el FCB a utilitzar el referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, en què aparegui la imatge i/o veu 
del menor d’edat a qui representa, ja sigui individualment o col·lectivament, de forma íntegra o parcial, per actes de promoció i/o informació tant de 
l’Escola de Patinatge, com altres activitats i/o esdeveniments que pugui organitzar el FCB en compliment dels seus fins estatutaris.

c. MANIFESTA ENTENDRE I ACCEPTAR que la cessió dels drets d’imatge del menor d’edat a qui representa derivada del registre fotogràfic i/o audiovi-
sual obtingut durant el desenvolupament de l’esdeveniment, en què aparegui la imatge i/o veu del menor d’edat esmentat:  
• Es refereix a la totalitat d’usos que puguin donar-se en aquesta gravació, excloent-hi expressament els comercials, a través de qualsevol mitjà o 

canal de comunicació.
• No té limitació geogràfica, ni temporal de cap tipus. 
• Té caràcter gratuït, renunciant l’adult sotasignat en nom i representació del menor d’edat, a qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap con-

cepte, per a la presa de les esmentades imatges fotogràfiques o gravacions i la cessió dels drets d’explotació en relació amb aquestes.
d. De conformitat amb l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en què pugui aparèixer la imatge i/o la veu del menor d’edat, ja sigui 

individualment o col·lectivament, són i seran propietat del FC BARCELONA.
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