COMPROMÍS PILOT ESCUDERIA TEMPORADA 2019

COMPROMÍS PILOT ESCUDERIA COSTA DAURADA TEMPORADA 2019
A Perafort, a __ de __________ de 2019
REUNITS
D’una banda l’Escuderia Costa Daurada (en endavant ECD).
I en l’altra, en/na
(en endavant PILOT)amb DNI
i amb correu electrònic a efectes de notificacions

.

PACTEN
Primer.- A partir de la data de signatura del present compromís i fins al final de present temporada el PILOT
adquireix la condició de PILOT DE L’ESCUDERIA COSTA DAURADA.
Segon.- Com a PILOT de l’ECD gaudirà de:




Exempció de pagament de la llicència de competidor durant la temporada 2019 (l’acreditació
d’aquesta per la participació a les proves es farà mitjançant certificat).
A les inscripcions de les proves organitzades per l’ECD, s’aplicarà el descompte reservat per els
pilots de l’Escuderia (la quantitat serà variable a cada prova i serà determinada per l’Escuderia).
Assessorament gratuït i il·limitat sobre tot allò relacionat amb la reglamentació vigent. Contacte
amb la Federació Catalana d’Automobilisme.

Tercer.- Amb la signatura del present document el PILOT es compromet a inscriure’s amb el competidor
ECD en totes les participacions que realitzi durant la temporada 2019, independentment del club
organitzador de la prova.
El compliment d’aquest punt, atorgarà el dret a renovar la condició de PILOT ESCUDERIA per la temporada
següent, amb les mateixes condicions establertes al pacte segon.
Quart.- En el cas en que el PILOT ECD participi en qualsevol altre prova amb un competidor diferent a l’ECD
perdrà la possibilitat de gaudir dels descomptes reservats per als PILOTS ESCUDERIA a les nostres proves.
No obstant, podrà continuar participant com a PILOT ECD.
Cinquè.- Serà obligatori que el vehicle participant dugui els adhesius del club segons Annex 1.
Aquests seran facilitats per l’ECD un cop signat el present compromís en mà, o bé es podrà sol·licitar
l’enviament per correu postal a la direcció que el Pilot faciliti.
Sisè.- En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza que les seus dades siguin
tractades a un fitxer denominat “Participats” responsabilitat de l’Escuderia Costa Daurada amb CIF
G43520196 i amb domicili social a Carrer nou nº51, 43152 de Perafort (Tarragona). La finalitat del tractament
es la de gestionar les dades dels pilots de l’escuderia. Les seves dades no seran transmeses a tercers i seran
conservades mentre no manifesti el contrari. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i portabilitat de les dades a ecd@escuderiacostadaurada.com Tanmateix s’informa
que pot presentar una reclamació davant de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

SIGNATURA PILOT

SIGNATURA ECD
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