LICENZA DE COMPETICIÓN 2020/2021
DATOS PERSONAIS
Apelidos:
Nome:
Dirección:
Cidade:
Provincia:

Código Postal:
Sexo:

Data nacemento:

DNI:

Correo electrónico:
Teléfono(s):
Club:
Modalidade de licenza:

PREZOS DAS LICENZAS

Licenza Competición Autonómica Club: 55 €
Licenza Competición Nacional Club: 70* € (inclue Tarxeta Corredor RFEDI)
*Para categorías U10 e U12 o prezo é de 58€
Información das coberturas e procedementos en: http://www.fgdi.es/web/tarxeta-federativa/

CONTA BANCARIA

CAIXBANK: ES13 2100 1771 9102 0024 0076
Procedemento: Enviar o formulario cuberto e asinado o Tratamento Automatizado de Datos da
segunda folla, e axuntar Fotocopia do DNI e resgardo bancario do ingreso. A(s) tarxeta(s)
se envían por correo electrónico.

TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONAIS
1. En cumplimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), o solicitante da licenza presta o seu pleno consentimento, mediante la firma do presente
documento, á Federación Galega de Deportes de Inverno,(en adiante FGDI) para que os seus datos de
carácter personal sexan incluídos nun ficheiro, automatizado ou non, e tratados pola FGDI, quen será a
responsable polos mesmos e poderá utilizalos en cantas actividades abarca o obxecto social da entidade.
2. Informámoslle que os seus datos personais serán comunicados á sede da compañía de seguros concertada
coa FGDI e tamén poden ser comunicados ás sedes de competicións nacionais e a países sedes de
competicións internacionais, que nalgúns casos poden non contar cunha lexislación de Protección de Datos
equiparable á española. A FGDI responsabilizarase de que os datos transferidos atópense protexidos durante
esta transferencia con arreglo ó disposto na LOPD. A finalidade desta comunicación é a de cumplir cos
requisitos esixidos pola entidade organizadora para participar nesa competición.
3. Dacordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), informamoslle de que vostede
ten dereito a acceder os seus datos personais; rectificalos no caso de que sexan erróneos; cancelarlos ou
opoñerse ó seu tratamento. Estes dereitos poderán exercitarse mediante o envío á Federación Galega de
Deportes de Inverno na seguinte dirección: Carlos Maside s/n (Campo de O Couto), local 11 - 32002
Ourense - España dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro
documento acreditativo válido, na que solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe.

CONFIDENCIALIDADE DOS DATOS
A FGDI, certifica que:
Os datos recollidos son os estritamente necesarios para o normal desenvolvemento das nosas actividades.
Comprométese sobre o uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que serán tratados dacordo coas
esixencias legais e únicamente có propósito indicado.
A FGDI asegura o debido cumplimento das cláusulas dispostas a continuación:
Respetar a confidencialidade dos datos ós que poderá ter acceso así como gardar en todo momento o segredo
profesional sobre tódala información recollida;
Non destinar nin utilizar os datos para ningún fin distinto ós relacionados coa actividade da entidade;
A FGDI, procederá á destrucción o no seu caso á devolución dos seus datos tralo término da relación contractual
o segundo determine la lei correspondente.
En cumplimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), a FGDI, infórmalle que os datos personais serán tratados confidencialmente, así como o
servidor no que se almacenarán e tratarán, goza das medidas de seguridade establecidas na normativa española
sobre protección de datos.
Acepto as condicións da Tarxeta así como o tratamento dos datos personais e súa confidencialidade.

Asinado:

FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTES DE INVERNO
Carlos Maside s/n / Campo de Fútbol de "O Couto" - Local 11 / 32002 OURENSE
Tel.: 988228591 / Móvil: 667328028
www.fgdi.es / secretaria@fgdi.es
https://www.facebook.com/fgdinvierno
https://twitter.com/FGDInvierno

