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Olympe de Gouges, s/n 

08035 BARCELONA 

www.federacioacell.org 
Tel. 93/318 39 44 
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IMPORTANT: 
 

IMPRIMIR EL DOCUMENT EN UN SOL FULL A DOBLE CARA, D’ALTRA FORMA EL DOCUMENT NO SERÀ 

VÀLID 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ CENTRE 

 

 

 

CIF: .................................... 

NOM DEL CENTRE ................................................................... 

ADREÇA ............................................................................... 

POBLACIÓ ....................................... C.P. ............................... 

TELÈFON ................................... FAX .................................... 

Adreça electrònica .................................................................... 

 

2a. ADREÇA ........................................................................... 

POBLACIÓ ........................................C.P. ............................... 

 

 

Nom del Director/a ................................................................... 

Nom del Responsable Esportiu ........................................................ 

 

 

L’Entitat esmentada sol·licita a la Junta Directiva, la seva aprovació per a poder 

inscriure’s a aquesta Federació, comprometent-se al compliment de totes les  

normes que regulen el govern de la mateixa. 

 

El import de la quota d’inscripció serà el vigent a la data de sol·licitud, havent-la 

d’abonar una sola vegada. Pel que fa a les quotes mensuals dels serveis, seran 

abonades mitjançant domiciliació bancària segons les dades que ens siguin 

facilitades.  

 

Signatura i segell del centre 

 

 

 

 

Barcelona, ........... de ................................... de 20....... 
 

 
 
 

clàusula informativa de protecció de dades al revers 
  

http://www.federacioacell.org/
mailto:administracio@federacioacell.org


 

 

 
 

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: 

• FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

INTEL·LECTUAL - ACELL 

• G-08857542 

• Gran Via de les Corts Catalanes, 645  sobreàtic (08010) Barcelona 

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/ 
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