AESE
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
Carrer Jacint Verdaguer, 15,
08902 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Telèfon:933 32 60 50
inscripcions@millaurbanasantaeula-

OMPLIR AMB LLETRES MAJÚSCULES
Nom i cognoms: __________________________________________
DNI/NIE/Passaport:_________________
Data de naixement: _______________________

SEXE: FEM

MASC

Tfn.____________________
Escola o club: _______________________________
Núm. Llicència federativa:______________________
Correu electrònic:__________________________________ C.P: ______________

Núm. Dorsal:

A complimentar per l’organització.

Només vull col·laborar amb “dorsal 0”
També es poden inscriure amb el “DORSAL 0” totes aquelles persones que només vulguin participar solidàriament, sense haver de participar en la prova esportiva.

Signatura del pare/mare/tutors pels menors.

D.N.I._______________________

Total Inscripció Milla 3€ + 1L.d’oli-llet.
IMPORTANT: d’Aquesta quota d’inscripció, 1€ anirà a beneﬁci del projecte CUIDA’M de
l’Hospital Sant Joan de Déu, i el litre de llet o oli seran lliurats a la Creu Roja de l’Hospitalet

L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia disposa d’espais on informa i fa difusió de les seves activitats. En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin
usuaris.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest Club demana el consentiment a l’usuari per a poder publicar fotograﬁes on apareguin els seus ﬁlls i/o ﬁlles i/o
usuaris adults on aquests o aquestes siguin clarament identiﬁcables.
D' acord amb el que estableix per via reglamentaria la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que totes les
dades facilitades, formen part d’un ﬁtxer automatitzat de l' Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, utilitzat exclusivament per a la gestió de l' activitat, per atendre les vostres
demandes, per donar-vos una millor informació i un millor servei, per la qual cosa i de forma expressa signant aquest document manifesteu el vostre consentiment i accepteu
el Reglament de la Cursa. Així mateix, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets de rectiﬁcació i cancel·lació per correu ordinari, electrònic o fax a
l' Agrupació Esportiva Santa Eulàlia o la organització de la XXV Milla Urbana i VII Solidària de Santa Eulàlia.

