FITXA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS PARTICIPANT
COGNOMS I NOM:
ADREÇA:
PROVÍNCIA:
CORREU ELECTRÒNIC:
DATA NAIXEMENT:
NÚM. SEG. SOCIAL:

N.I.F.:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
MÒBIL:

C.P.:
PROVÍNCIA NAIXEMENT:
CENTRE QUE L’INSCRIU:

PARTICIPANT FEDERAT:
ACTIU:

NO ACTIU:

ACTIVITATS ESPORTIVES:
LLIGA CATALANA:

LLIGA ESCOLAR:

LLIGA PREF. BÀSQUET:

LLIGA INTERCLUBS:

CAMP. CATALUNYA:

CAMP. PROVINCIALS:

JORNADES ESC.:

ALTRES:

ACTIVITATS DE LLEURE:
VACANCES: ____________________

RESPIRS:______________________ ALTRES: _______________

ACTIVITATS A PARTICULARS:
ESPORT: ________________________________ LLEURE: __________________________________
Dia:
Hora:

AUTORITZACIÓ FAMILIAR

Pare/Mare/Tutor:

(OMPLIR IMPRESCINDIBLEMENT)

D.N.I.:

Autoritza al seu fill/a, tutelat/da a participar en activitats d’Educació Física i/o Lleure, així com en competicions
esportives organitzades per la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL, i
al desplaçament fins el lloc de realització de la mateixa, quan l’activitat ho requereixi.
A la vegada, autoritza als representants legals de la Federació ACELL, en cas de malaltia, accident o lesió, a prendre
totes les decisions necessàries, tant d’urgència com mèdiques-quirúrgiques.
Estic d’acord amb la publicació i reproducció de la meva imatge, a qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o
qualsevol altre mitjà incloent les Xarxes Socials, per fins informatius referents a la Federació Catalana d’Esports per
a PDI-ACELL.
No autoritzo la publicació de la meva imatge .
La validesa d’aquesta autorització serà fins a la data en que esdevingui baixa per escrit de l’Entitat.
Barcelona,
de
Signat Pare/mare/tutor
Signat Participant
(Imprescindible)

de 20

Documentació que cal adjuntar:
* Fotocòpia del Dictamen Tècnic Facultatiu de la valoració de la Discapacitat en format *PDF. NO ÉS VÀLIDA LA TARGETA
* Fotografia mida carnet (o fotocòpia en color) en format *JPG.
* Certificat Mèdic (només per a participar a activitats esportives) en format *PDF.
NO S'ACCEPTARÀ CAP DOCUMENT QUE NO ES PRESENTI EN EL FORMAT SOL.LICITAT
Clàusula informativa de protecció de dades al revers

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Consell i Parlament
d’Europa i de la LOPD 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels
drets digitals, al seu Títol II i els seus articles, l’informem que les seves dades de caràcter personal
seran tractades per:
•
•
•

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES
INTEL·LECTUAL - ACELL
G-08857542
Gran Via de les Corts Catalanes, 645 sobreàtic (08010) Barcelona

AMB

DISCAPACITAT

Que vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit al correu electrònic:
dpd@grupqualia.com
A la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL - ACELL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de tramitar la llicència
federativa, organització d’activitats de lleure i l’organització de competicions esportives.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació que ens uneix o durant els
anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Amb la signatura del present document vostè consent que les seves dades personals es podran
conservar com a arxiu històric. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.
L’informem que les seves dades no se cediran a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació
legal i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir
amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
La FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
- ACELL l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL - ACELL es compromet a adoptar totes les
mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
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
info@federacioacell.org
L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que
consideri oportuna.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web
https://federacioacell.org/politica-de-privacitat/

