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Atleta Xuiz

Renovación Nova A
Delegación Club

Primer Apelido DNI:

Segundo Apelido

Nome Home Muller

Lugar Nacemento Pais

Provincia

Domicilo:

Localidade C.P.

Provincia

Teléfono Mobil Teléfono Fixo

Correo Electronico

Adestrador

Data Licencia Selo Delegacion

RENOVACIÓNS (É obrigatoria a sinatura en cada renovación)

TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSOAIS
1. En cumprimento do que se dispón na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o solicitante da licenza presta o seu

pleno consentimento, mediante a sinatura do presente documento, á Federación Galega de Atletismo , (en adiante FGA) para que os seus datos de carácter persoal

 sexan incluídos nun ficheiro, automatizado ou non, e tratados pola FGA, quen será a responsable polos mesmos e poderá utilizalos en cantas actividades abarca o obxecto 

social da entidade e en particular as relacionadas coas competicións deportivas que a FGA organiza e participa.

2. De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), lle informamos de que vostede ten dereito a acceder os seus datos persoais; rectificalos

 no caso de que sexan erróneos; cancelar os seus datos persoais e/ou oporse ao seu tratamento. Estes dereitos poderán ser exercitados mediante o envío á Federación Galega

 de Atletismo na seguinte dirección: Avenida Glasgow 13, Complexo Deportivo- 15008 A Coruña – España dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos

 e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe.

3. Asemade, vostede autoriza que a FGA, comunique os seus datos aos patrocinadores ou calquera empresa cuxas actividades relaciónense coa FGA, co fin de remitirlle información, 

incluso por medios electrónicos sobre os seus produtos ou servizos. Igualmente, informamos que o devandito consentimento poderá ser revogado en calquera  momento mediante 

petición á Federación Galega de Atletismo, á dirección indicada anteriormente, a través de correo postal ou electrónico á seguinte dirección:  fgatletismo@telefonica.net. 

Se vostede non desexa recibir información acerca de os produtos ou servizos das empresas que manteñen relación coa FGA,  indiquenolo marcando o seguinte recadro:

( ) Non desexo que os meus datos persoais sexan comunicados ás empresas relacionadas coa FGA, ben como non estou de acordo en recibir calquera tipo de comunicación comercial

CONFIDENCIALIDADE DOS DATOS
A FGA, certifica que: 

Os datos recollidos son os estrictamente necesarios para que permítanos levar a cabo o normal desenvolvemento das nosas actividades.

Comprométese sobre o uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que se tratarán de acordo coas esixencias legais e que tan só serán utilizados co propósito indicado

A FGA asegura o debido cumprimento das cláusulas dispostas a continuación:

Respectar a confidencialidade dos datos aos que puidese ter acceso así como gardar en todo momento o segredo profesional sobre toda a información recollida aos que

por calquera motivo teña que acceder; Non destinar nin utilizar os datos para ningunha fin distinta aos relacionados coa actividade da entidade;

A FGA, procederá á destrución ou se é o caso como segundo as instrucións que ao aspecto se lle dean, a devolución dos seus datos tras o termo da relación contractual ou

 segundo determine a lei correspondente.

En cumprimento do que se establece na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), a FGA, lle informa de que os datos persoais  

serán tratados confidencialmente, así como que o servidor no que almacenaranse e tratarán, goza das medidas de seguridade establecida na normativa española sobre protección de datos.

Acepto as condicións da Licenza así como o tratamento dos datos persoais e a súa confidencialidade.

Apelidos e Nome:

DATA: ___/____/______ D.N.I.: 

20___________    20___________    20___________    20___________    20___________    20___________    

Sinatura

Nº Licencia

Sinatura Atleta

Data nacemento ____/____/______

O asinante desta licenza autoriza a Federación Galega a rexistrar os datos 

de carácter persoal detallados neste impreso, os cales serán tratados de

conformidade coa lexislación vixente (LOPD 15/1999 de 13 de decembro)

segundo descríbese no texto seguinte
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