
SOL·LICITUD DE SOCI

ADREÇA

SECCIÓ

IBAN

PER OMPLIR A SECRETARIA

DADES BANCÀRIES

MODALITAT DE PAGAMENT MENSUAL ANUAL

COGNOMS NOM

POBLACIÓ CODI POSTAL

DNI

TEL. FIX

DATA DE SOL·LICITUD SIGNATURA

CODI TIPUS SOCI

QUOTA DATA ALTA

MÒBIL E-MAIL

DATA NAIXEMENT

Li informem que les dades que voluntàriament ens proporcioni en aquest formulari seran tractades per “Casino Prado Suburense” amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud 
i per la gestió administrativa de la seva condició de soci. Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per la prestació del servei o obligacions legals. Pot 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic casino@casinoprado.cat. Més informació a 
www.casinoprado.cat.

     Sí             No Autoritzo els “Casino Prado Suburense” a enviar-me tot tipus de comunicacions comercials relacionades amb les seves 
activitats i espectacles.
“Casino Prado Suburense” pot fer ús de l’aplicació WhatsApp per contactar amb els socis així com per mantenir-los informats de les activitats i esdeveniments que puguin ser del seu 
interès. Aquesta aplicació, WhatsApp, té la seva seu als Estats Units d’Amèrica, fet pel qual es considera una transferència internacional de dades a un país que no compleix amb la 
normativa europea de Protecció de Dades. Per aquest motiu és necessari que ens autoritzi expressament a utilitzar aquest canal de comunicació. Li recomanem que consulti la Política 
de Privacitat de WhatsApp abans de continuar. En cas de voler utilitzar l’aplicació WhatsApp per comunicar-se amb nosaltres, li informem “Casino Prado Suburense” només és 
responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme la legislació vigent d’aquelles dades que reculli directament del usuari, no tenint cap mena de 
control ni responsabilitat respecte els tractaments i posteriors usos que WhatsApp pugés efectuar de les dades facilitades per aquest canal.

     Sí             No Autoritzo els “Casino Prado Suburense” a utilitzar el servei de WhatsApp amb el ple coneixement que aquest servei no 
compleix amb la normativa europea de protecció de dades.
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I ÚS D’IMATGE EN XXSS 

 
 

 

Per la present, “Casino Prado Suburense”, sol·licita el seu consentiment per utilitzar 
la seva imatge en els diferents suports audiovisuals i gràfics que disposa, amb 

l'única finalitat de difondre, publicitar i recolzar els nostres serveis i activitats, 
sempre que aquests tinguin relació amb el servei o la activitat realitzada. Aquesta 

autorització s'entén feta amb caràcter gratuït. La seva imatge mai serà cedida a 
tercers, tret obligació legal. 

 
 

 

.................................................................... amb DNI .....................                                                                    
 

autoritzo a “Casino Prado Suburense” per a que pugui utilitzar la meva imatge en 
els següents àmbits: 

 

-  Sí     No    Pàgina web 

-  Sí     No    Revista, tríptics informatius i cartells 

-  Sí     No    Instagram 

-  Sí     No    Twitter 

-  Sí     No    Facebook 

 
 

Li informem que les xarxes socials esmentades, disposen de la seva pròpia política 

de privacitat i de drets d’imatge, que li recomanem consultar. “Casino Prado 

Suburense” no té cap mena de control, relació ni responsabilitat amb aquestes 

polítiques. 

 

Així mateix, li informem que podrà exercir el dret d’accés, rectificació, limitació, 

portabilitat, oposició i supressió a través del correu electrònic 

casino@casinoprado.cat. Més informació a www.casinoprado.cat. 

 

 

A Sitges a        d                         de 20  

 

 

Signat:  

 

 


