
	 Amb el suport de:  

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 
Entitat organitzadora:  

Curs i referència: 

 

 
Nom i Cognoms: 

DNI / Núm. de Llicència:     Modalitat de Llicència: 

Data de naixement:                 Telèfon: 

Adreça:        Població: 

Codi postal:       

Adreça electrònica: 

Entitat: 

Núm. de soci: 

*Presentar fotocòpia de la Llicència Federativa. 

Data:        Signatura: 

 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, li informem que les seves 
dades recollides a partir del present formulari seran tractades per la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE 
CATALUNYA. Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privadesa dirigint-se per escrit al feec@feec.cat o trucant al 
telèfon 934120777. Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. 
La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, 
lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar totes les mesures 
raonables per a que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no ens comuniqui el 
contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. 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 feec@feec.cat. En aquest sentit, i en tot moment, disposarà del dret a revocar el consentiment 
prestat mitjançant la present clàusula. Li informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la 
reclamació que consideri oportuna. D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes 
durant la seva participació a l’activitat esportiva corresponent a la present inscripció, a la pàgina web, xarxa social, revista o 
qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, sense que 
tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment explícit podrà ser 
revocat en qualsevol moment per l’interessat. A partir de l’acceptació del present formulari vostè autoritza expressament el 
tractament de les seves dades de caràcter personal així com la publicació de les seves pròpies imatges a través de qualsevol 
mitjà, per la finalitat especificada, per part de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA 

 

MENORS DE 18 ANYS (Per omplir pel pare, mare o tutor/a legal) 

En/Na.............................................................amb DNI .................................................... 

i telèfon......................................, autoritzo al meu fill/a a participar en aquesta activitat. 

* Presentar fotocòpia de DNI del Pare/Mare, Tutor/a 

Data:       Signatura: 
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