FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME
Núm. de Llicència
A complimentar per la FCA

LLICÈNCIA D'ATLETA
FCA

FONS/CROS

PROMOCIÓ

(no autoritza la participació en pista)

Nova Llicència

Renovació

Canvi de Club

ENTITAT
1r. Cognom

DNI

2n. Cognom
Nom

Home

Lloc Naixement

Dona
Data de naixement

número

Bloc

Pis

Porta

Domicili
Codi Postal
Localitat
Telèfon
Província
Mòbil

e.mail

Entrenador
PER A ATLETES MENORS D'EDAT
Nom pare, mare o tutor legal
DNI
e.mail

Data Llicència

Vist-i-plau de la Federació

a complimentar per la FCA
El qui signa aquesta llicència autoritza a la Federació Catalana
d'Atletisme a registrar les dades de caràcter personal
detallades en aquest imprès, les quals seran tractades de
conformitat amb la legislació vigent (LOPD 15/1999 de 13 de
desembre) segons es descriu en la 2a. pàgina d'aquest
document.

RENOVACIONS (obligatòria la signatura de l'atleta o pare/mare/tutor en cas de menors d'edat)
Temporada
DATA

A
UR

S

T
NA
G
I

CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les seves dades seran tractades per la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, amb
CIF G-08895120 i domicili social a C/ TRAFALGAR, 12 ENTRESOL 2a (08010) BARCELONA.
Que vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit al mail
dpd@extradat.es.
A la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de
poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i
esdeveniments esportius, publicar resultats, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder
participar en les competicions a les quals desitgi inscriure’s, així com qualsevol altra finalitat
relacionada amb la pràctica esportiva.
La negativa a facilitar les dades solꞏlicitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder
tramitar la seva llicència federativa.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els
anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Les dades seran cedides per imperatiu legal a la Real Federación Española de Atletismo, a les seus
de les competicions oficials i a la companyia asseguradora contractada.
La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME l'informa que procedirà a tractar les dades de manera
lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME es compromet a adoptar totes les mesures raonables
perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que
es compromet a notificar-nos qualsevol variació
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu
electrònic fca@fcatletisme.cat. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el
consentiment atorgat mitjançant la present clàusula.
L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
A partir de la firma del present formulari vostè autoritza explícitament el tractament de les seves
dades de caràcter personal, per la finalitat especificada, per part de la FEDERACIÓ CATALANA
D’ATLETISME.
A Barcelona,
Nom i cognoms de l’interessat:
DNI:

Signatura de l’interessat
Nom i Cognoms del pare/mare o tutor legal per atletes menors d’edat
DNI:

Signatura del pare/mare o tutor legal per a atletes menors d'edat

