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

LLICÈNCIA DE MONITOR

Nova Llicència

Renovació

1r. Cognom

DNI

2n. Cognom
Home

Nom

Dona
Data de naixement

Lloc Naixement
número

Bloc

Pis

Porta

Domicili
Codi Postal
Localitat
Telèfon
Província
Mòbil

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)
Temporada
DATA

SI

RA
TU
A
GN

FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal, se l'informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer i
tractades per la Federació Catalana d'Atletisme, qui serà la responsable de les
mateixes i podrà utilitzar-les en quantes activitats abarca l'objecte social de l'entitat
i en particular les relacionades amb les competicions esportives que la Federació
Catalana d'Atletisme organitza i participa.
Les dades podran ser cedides a la Real Federación Española de Atletismo, a les seus
de competicions oficials i d'acord amb el RD 849/1993 de 4 de juny a la companyia
asseguradora contractada.
També accepta l'enviament d'informació comercial del seu interès.
Si no desitja informació comercial, marqui la casella següent :
Les dades recollides són les estrictament necessàries per a que ens permetin dur a
terme el normal desenvolupament de les nostres activitats.
La Federació Catalana d'Atletisme es compromet sobre l'ús responsable i
confidencial de les dades, garantint que es tractaran d'acord amb les exigències
legals i que tan sols seran utilitzades amb el propòsit indicat.
Així mateix l'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació,
cancel.lació i oposició mitjançant e.mail a fca@fcatletisme.cat o carta a C/
Trafalgar, 12 entresol 2a.- 08010 Barcelona (la sol.licitud haurà d'incloure el seu
nom, cognom i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid.

El qui signa accepta les condicions de la Llicència així com el tractament de les
seves dades personals.
Data
Cognoms i Nom

DNI o passaport

Signatura

