
   

  Sol·licitud  de llicencia FEEC    2020
 ( Marqueu el que convingui )

 Sub-14  ( fins 13 anys ).............. .C.   .D.

 Sub-17  ( de 14 a 16 anys ).......  .C.   .D.
 

 Sub-18  (17 anys) ..... .A.    .B.   .C.   .D.   .E. . MODALITAT MUNTANYA PLUS – 2020      

 Majors 18 anys ......... .A.    .B.   .C.   .D.   .E. . MODALITAT MUNTANYA PLUS – 2020      
 

 Voleu l’ Habilitació FEDME ?     .   SI     -     NO   .               
 PREU TOTAL A PAGAR per la  LLICENCIA : ..........................€   

Es obligatori  pagar conjuntament la quota soci/a. Les Guilles 2020   ( 15€.) 
                                                          

Nom: ...........................................................................................................................................      D.N.I.: ...............................................    

Cognoms:....................................................................................................................... ..............................................................................

C./....................................................................................................................................................Nº................................................................

Població:......................................................................................................................................................C.P.......................................

Data naixement:..dia....................mes.......................................................any..............................................

E-MAIL...........................................................................................................  TELEFON...............................................

   L’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la seva llicència federativa, les dades seran cedides a la FEDERACIÓ D’ENTITATS 

EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions 
i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les competicions 
esportives a les quals desitgi inscriure's, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva.
LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS l’informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per la cessió de les
seves dades d’acord amb el que s’exposa en el paràgraf anterior.  

Tagamanent / Figaró  ................ de ..........................................................20......   

Signatura:     
            

Nom i cognoms tutor legal: .......................................................................   Signatura del pare/mare o tutor/a:

DNI: ................................

-----------------------------------------------------   CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES  ---------------------------------------------------------- 
De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran tractades
per LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS, amb CIF G-63597538 i domicili a PLAÇA DE LA VILA, S/N (08593) TAGAMANENT.
Que vostè  pot  contactar  amb el  Responsable  de Privacitat  dirigint-se  per  escrit  al  mail  lesguilles@gmail.com.  A la  nostre  entitat  tractem la
informació que ens facilita amb la finalitat de participar en les activitats esportives i de lleure que promou la nostre entitat i realitzar les tasques
administratives que siguin
necessàries.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com associat  i/o usuari de l’entitat i durant els anys necessaris per
complir  amb les obligacions legals  i  prescripció de les  responsabilitats.  Amb la present  clàusula  queda informat  que les seves dades  seran
comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i
obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. L’informem que procedirem a tractar
les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que ens comprometem 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 lesguilles@gmail.com. En aquest sentit, en tot moment vostè 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 a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Finalment,  l’informem que amb la signatura del  present document atorga el consentiment explícit  per al tractament de les dades esmentades
anteriorment.

mailto:lesguilles@gmail.com

