FULL DE VERIFICACIÓ DE DADES
DADES PERSONALS DE L’INSCRIT/A

CAMPUS SANT IGNASI

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

Sexe

DNI/NIE/Passaport

DONA

HOME

Població i Codi Postal

Adreça

Torn en què s’ inscriu
Torn 1: Del 25/06 al 28/06

On juga durant la temporada?
FEDERAT

ALTRES

Torn 2: De l’1/07 al 5/07
Torn 3: Del 8/07 al 12/07
Torn 4: Del 15/07 al 19/07
Torn 5: Del 22/07 al 26/07

Club/escola on juga

NO JUGA

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR O TUTORA LEGAL
Nom Pare/Mare/Tutor o tutora legal

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Nom Pare/Mare/Tutor o tutora legal

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

TRACTAMENT DE DADES
Responsable

Fundació del Bàsquet Català (FBC)

Finalitat

Formalització de les inscripcions als campus organitzats per l’FBC, seguiment del campus i participació en les activitats que s’hi
organitzin, promoció d’activitats de l’FBC relacionades amb el basquetbol i enviament d’ informació relacionada amb els diferents
esdeveniments i actes promocionats per l’FBC.

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Termini

Mentre es mantingui la participació en l’activitat i mentre subsisteixin les obligacions legals i fiscals.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://fundacio.basquetcatala.cat/

Drets d’ imatge. - La Fundació del Bàsquet Català podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública imatges de les activitats que realitzen els participants del Campus Bàsquet
Català i actes de l’FBC, amb la finalitat de promocionar les seves activitats extraescolars, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració.
Nom pare, mare o tutor/a

AUTORITZO
NO AUTORITZO

DNI/NIE/Passaport

Data

a la Fundació del Bàsquet Català per poder tractar o cedir les
seves imatges o les del seu representant (en cas de ser menor
d’edat) d’acord amb les finalitats indicades.
Signatura

