
 

 

 

 

*Tota la correspondència s’enviarà als correus electrònics facilitats i aquest camp és obligatori.  

 He llegit i accepto el tractament de les meves dades personals conforme al que disposa el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), segons la Política de Privacitat que es facilita al “Contracte de prestació de 
serveis i tractament de dades”, a la Documentació de descàrrega per al procés d'inscripció d’Entitat de la web del 
CEEB. 

*El CEEB es reserva el dret d’admissió de l’entitat sol·licitant. 

Codi de l’entitat: 
a omplir pel CEEB  

Dades de l’entitat                                                                                                          *CAMPS OBLIGATORIS 

*Nom de l’Entitat:       *CIF:       

*Domicili:       *Núm.       Pis       Porta       

*Localitat:       *C.P:       *Districte:       

Mòbil:       *Telèfon:       *E-mail:       

Dades del Delegat/da d’Esports                                                                        

*Nom:       *Cognoms:       

*Mòbil:       Telèfon:       *E-mail:       

Dades de la Direcció i/o Presidència:                                         *CAMPS OBLIGATORIS EN FUNCIÓ DE L’ENTITAT

*Nom Director/a de l’Escola:       *E-mail:       

*Nom President/a AMPA:       *E-mail:       

 Centre públic              Centre privat o concertat    Primària    Secundària    Batxillerat  

*Nom President/a:       *E-mail:       

 Associació Esportiva      Club o Unió Esportiva     Gimnàs      Altres  

Director/a 
Signatura 

President/a 
Signatura 

Delegat/a d’Esports  
Signatura 

Segell de l’entitat 
 

 
 

 
 

DNI 

 
 

 
 

DNI 

 
 

 
 

DNI 

 
 

 
 

Data 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ | ENTITAT CEEB 

És responsabilitat de l’entitat l’actualització de les dades fiscals i dades de persones de contacte a l’Aplicació 
de Llicències Ceeb. 
 
Signant la present inscripció, l’entitat es compromet a vetllar i respectar les Normatives i Reglaments tècnics 
del CEEB així com el seu programa de Semàfor de Valors.  
 
La renovació de la present “Inscripció d’entitat” es realitzarà anualment de manera online. 
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