Associació d’Amics del quetx Ciutat Badalona (AAqCB)
Formulari per participar com a tripulant.
Per poder participar com a tripulant, cal ser soci.

Dades del sol·licitant
Nom
Cognoms
Numero de Soci

( si no el saps ja l’omplirem nosaltres)

Experiència a mar
Tens alguna titulació nàutica

Quina?

Experiència en navegació
Àrees de manteniment del
teu interès (experiència):
Mecànica i electricitat:
Fusteria i pintura:
Seguretat i navegació:
Eixàrcia i maniobra:
Comentaris:

Informació complementaria de contacte en cas d’emergència:
Persona de contacte:
Adreça
Telèfon:
Sol·licita participar com a tripulant en les activitats de formació i manteniment del quetx.
Signat:

Data: _____ de ___________________________ de 20____

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les
dades personals facilitades s’integraran en un fitxer , el titular del qual n’és l’Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona.
Aquestes dades personals no es cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquesta sol·licitud
constitueix un consentiment per tractar les dades que conté per a les finalitats de la pròpia Associació.
El responsable d’aquest fitxer és la pròpia Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona. El titular de les dades, podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un
document identificador vàlid, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan
esmentat al Port Esportiu i Pesquer de Badalona, locals 9 i 10 del Moll de Ribera (08912 Badalona).
S’informa a l’associat que amb la signatura de la present butlleta autoritza a l’ASSOCIACIÓ AMICS DEL QUETX CIUTAT
BADALONA, i a l’armador del quetx, MARINA DE BADALONA, S.A., per a que la seva imatge apareguda en qualsevol
suport fotogràfic o audiovisual realitzat en l’àmbit de sortides, actes, manteniment, o promoció, de l’embarcació quetx
CIUTAT BADALONA, pugui ésser utilitzada, per a la divulgació i promoció de la indicada embarcació, i de la pròpia
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL QUETX CIUTAT BADALONA.

Inscrita en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el núm. G-65526956

