El Sr./Sra __________________________________, major d’edat, de nacionalitat
_____________, titular del DNI/Passaport núm. ____________, i amb núm. de telf.
mòbil ____________, pel present:
SOL·LICITA adherir-se al grup de whatsapp "escola de pàdel Club Caldea", la finalitat del
qual és d’informar els inscrits de qualsevol canvi o novetat relacionada amb l’activitat
de pàdel a la que ell mateix i/o els seus fills està inscrit.
I en conseqüència, accepta les següents
CONDICIONS:
- El grup només s’utilitzarà per informar de possibles canvis en l’organització de
l’activitat de l’escola de pàdel.
- En aquest grup només l’administrador podrà enviar missatges; en cas de voler
respondre, el sol·licitant haurà d’enviar un missatge privat als organitzadors de l’escola
de pàdel.
- Amb la present sol·licitud, el soci dona el seu consentiment i accepta que el seu número
de telèfon sigui visible per tots els altres membres del grup.
- L’interessat es compromet a no fer un ús indegut dels números de telèfons dels usuaris
del grup que pugui conèixer per aquest mitjà, i correlativament renuncia a reclamar cap
perjudici a SEMTEE, SA, respecte l’indegut ús que qualsevol altre usuari pugui fer del seu
número de telèfon.
- El sol·licitant podrà abandonar el grup sempre que ho desitgi, seguint el procediments
propi de l’aplicació WhatsApp.
- La direcció del club i/o el seu representant, com a Administradora del Grup, és reserva
el dret de donar de baixa del grup aquelles persones que no respectin les finalitats de
creació del grup detallades en el present, tinguin un comportament incorrecte o
aquelles persones que deixin d’estar inscrites a l’escola de pàdel del Club.
- Tanmateix, la direcció del club, es reserva el dret de difondre i/o comunicar pel grup
activitats, esdeveniments, tornejos, cancel·lacions excepcionals o altres notícies
relacionades amb l’activitat de pàdel.
- L’horari d’administració del grup és de les 9 h a les 20 h.
I per que consti on convingui i en prova de conformitat es signa el present a EscaldesEngordany, el dia _______________.
Firma

