
As cotas anuais da tempada 2019-2020, son as seguintes: MINIS 150 € (nados en 2015 e 2014), PREBENXAMINS 150 € (nados en 
2013 e 2012), BENXAMINS 155 € (nados en 2011 e 2010), ALEVINS 160 € (nados en 2009 e 2008) , INFANTILES 165 € (nados en 
2007 e 2006), CADETES 170 € (nados en 2005 e 2004), XUVENILES 170 € (nados en 2003, 2002 e 2001), AFECIONADOS 160 € 
(nados en 2000 e anteriores), FEMININO 160 € (idade mínima 13 anos cumpridos). 

BALAÍDOS, C.F.  Telf.: 647579424   balaidoscf@gmail.com      www.balaidoscf.com 
 

 
 

BALAÍDOS C.F. 
O xogador/a  D/Dª______________________________________________________________________________ con data de 

nacemento o _____________________, con DNI nº _________________________, con enderezo (poñer rúa, andar e código 

postal)  ____________________________________________________________________________________________, con 

teléfono de contacto (propio do xogador/a no caso que proceda) nº____________________________, e con correo electrónico 

(propio do xogador/a no caso que proceda, letra clara) para avisos: 

_______________________________________________________________________________________     comprométese 

a xogar a temporada 2019-2020 como xogador/a do BALAÍDOS C.F. na categoría _______________________________ 

 

No caso de xogadores menores de idade e preciso contar coa perceptiva autorización paterna.  

 

Don/Dona __________________________________________________________________________ con DNI nº 

____________________ e con teléfonos de contacto nº ____________________________________________, correo 

electrónico para avisos (letra clara)________________________________________________________________________ na 

miña condición de pai, nai ou titor, autorizo o meu fillo/a ________________________________________________________ 

a xogar ao fútbol na categoría que lle corresponda no club federado BALAÍDOS C.F. durante a temporada 2019 -2020. 

 

Este compromiso é para toda a temporada 2019-2020 e leva emparellado o pagamento da correspondente cota anual de socio 

do club, a cal debera estar ingresada antes do día 2 de setembro de 2.019 na conta: 

ABANCA: ES24 2080 5117 9230 4001 0572 

Nota: Achegarase fotocopia do DNI do xogador/a e dúas fotografías tamaño carne co nome e ano de nacemento escrito 

polo reverso 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Pode consultala información adicional sobre protección de datos no reverso. 

 

 SI, autorizo o tratamento de fotografías e vídeos coa finalidade de publicalas na web ou redes sociais do club. 

 SI, autorizo a cesión de fotografías e vídeos a medios de comunicación coa finalidade de publicalas nos seus medios de 

difusión. 

 SI, autorizo a recibir información por medios electrónicos; email, sms, whatsapp coa finalidade de informar sobre os servicios, 

actividades, horarios, ubicacións, cambios que se podan producir nos partidos/adestramentos. 

 SI, autorizo a que me den de alta nun grupo de whatsapp creado polo club, con finalidade compartir fotografías/vídeos do 

partido e adestramento, horarios, ubicacións, cambios que se podan producir nos partidos/adestramentos. 

 

 

Fdo:.................................................     Fdo:............................................................. 

(xogador)       (pai/nai/titor legal) 

 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS. 

 

Responsable do tratamento. 

 Identidade do Responsable: Balaídos C.F. “o club” 

 CIF:G-36.737.724 

 Dirección: Rúa Val Miñor nº1, 36.210 – Vigo (Pontevedra) 

 Teléfono de contacto: 647579424 

 Email de contacto Responsable Protección de Datos: balaidoscf@gmail.com 

Finalidade do tratamento dos datos. 

 No club tratamos os  seus datos, así como outros que nos facilite durante a relación, coa finalidade de: 

(i) Xestionar a solicitude de inscrición e sucesivas renovacións. 

(ii) Atendelas súas consultas e solicitudes. 

(iii) Xestión administrativa e económica. 

(iv) Remitirlle información sobre as actividades propias do club, incluso por medios electrónicos como email, sms o WhatasApp. 

O tratamento coa finalidade descrita é imprescindible para poder confirmarlle correctamente sobre horarios, ubicacións dos 

partidos, calquera cambio que poida producirse. 

Conservación dos datos. 

 Conservaremos a súa información persoal mentres se manteña a relación co club ou mentres non se opoña o tratamento dos mesmos. 

Finalizada a relación co club, e transcorridos 5 anos, os datos serán bloqueados conforme o disposto na normativa, o que implica que estarán 

dispoñibles tan solo a solicitude de Xuíces e Tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes durante os prazos de 

prescrición legal, para atender a posibles consultas ou reclamacións posteriores. 

Lexitimación para o tratamento dos datos: 

 A base legal para o tratamento dos seus datos é: 

6.1.a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos. 

6.2.b) o tratamento e necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de 

medidas precontractuales. 

6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable o responsable de tratamento; Lei 3/2012 do 2 de 

abril, do Deporte de Galicia. 

Destinatarios. 

 Os datos serán comunicados a: 

(I) Real Federación Gallega de Futbol  

(II) Administración e organismos en cumprimento das obrigacións legais correspondentes. 

(III) Medios de comunicación, si nos facilitou o seu consentimento expreso. 

Dereitos. 

 As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no 

seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. 

 En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente 

os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 

 En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse o tratamento 

dos seus datos. O club deixará de tratalos datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles 

reclamacións. 

 Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (Agencia Española de Protección de Datos) se considera que o 

tratamento non se axusta o RGPD, cuxa información atopase neste link: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php. 

 Dereito a potabilidade dos seus datos persoais (cando haxan sido recollidos por medios automatizados). 

 A solicitude debe remitirse por escrito a Balaídos C.F., na dirección Rúa Val Miñor nº 1, 36.210 Vigo (Pontevedra) ou por e-mail a 

balaidoscf@gmail.com, con referencia “Dereitos Protección de Datos”. 

 Para exercer os dereitos, debe verificar a súa identidade mediante o envío do seu DNI ou outro documento acreditativo legal como o 

pasaporte. 

Seguridade. 

 O club comprometese o cumprimento da súa obrigación de secreto, deber de gardalos e adoptar as medidas de índole técnico e 

organizativo necesarias que garanticen a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non 

autorizado. 

 


