
CE JÚPITER
        

SOL·LICITUD PROVES D’ACCÉS 2020/2021
NOM

COGNOMS
DATA NAIXEMENT

TELÈFON FIX
TELÈFON MÒBIL

MAIL 

DADES ESPORTIVES
TEMPORADA CLUB CATEGORI

A
DIVISION % PARTICIPACIO

Actual (2019-2020)
2018-2019
2017-2018
2016-2017

POSICIÓ DE JOC (Assenyala amb una creu, mínim una)
PORTER  MIG  

LATERAL  MITGA PUNTA  
CENTRAL  EXTREM  

PIVOT  DAVANTER CENTRE  

CAMA HÀBIL dreta    ______ esquerra  ____
El lliurament d’aquesta sol·licitud serveix per tindre les dades i poder valorar els jugadors i determinar
si volen i poden quedar al nostre club. Els coordinadors-entrenadors del Futbol Base decidiran sobre la
conveniència o no d’admetre al jugador en funció de les necessitats dels diferents equips del CE Júpiter.

Data:   _ _ / _ _ / 2020

Podeu enviar aquest full a coordinacio@cejupiter.cat

Gravar l'arxiu com categoria 20/21 - nom - cognoms --> Exemple INFANTIL - Josep Ros González

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de 
tractament titularitat de la FUNDACIÓ PRIVADA CLUB ESPORTIU JÚPITER amb CIF G62719935 i domicili social situat a AGRICULTURA 238 08020, 
BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho 
requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que 
FUNDACIÓ PRIVADA CLUB ESPORTIU JÚPITER té previst realitzar: 
-Finalitat: Gestió de les comunicacions entre l'entitat i els familiars i / o persones de contacte
-termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada anteriorment.
-Base legítima: l'interès legítim. 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, 
supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al 
tractament d'aquests, dirigir la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu cejupiter@cejupiter.cat. 
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. 


