
 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

2 BATUDES EXTRAORDINÀRIES DE CAÇA MAJOR 

RNC Boumort 

ZCC de Sort – Soriguera- Rialp i Tornafort 

 

      
 

 
 

 

Nom i cognoms: ........................................................................................  

DNI: ...........................................................................................................  

Data naixement: ........................................................................................  

Correu electrònic: ......................................................................................  

Telèfon: .....................................................................................................  

Llicència federativa (Núm. de pòlissa): ......................................................  

Tens emissora? SÍ   NO  

Tens cotxe tot terreny per pujar a la zona cacera?  SÍ   NO  

Signatura: 
 
 
 
 
 

Les inscripcions a les Batudes es poden fer fins dimarts 11 de febrer de 
2020, completant adequadament aquest full d’inscripció i enviant-lo al 
correu electrònic info@federcat.com. 

Federació Catalana de Caça 

Rambla Guipúscoa, núm. 23-25 3r C  08018 Barcelona 

info@federcat.com www.federcat.com Tel. 93 319 10 66

DATA 

 29 de febrer de 2020   – CÈRVOL FEMELLA I SENGLAR   - RNC 
Boumort 

 14 de març de 2020 –  DAINA FEMELLA I SENGLAR  - ZCC Rialp 

PER A JOVES FINS A 25 ANYS I  DONES 



FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 
Rambla Guipúscoa, 23-25 - 3ºC 08018 Barcelona (Barcelona) P. 1 

 

 

 
  Consentiment  explícit  Inscripció Batuda  

 
 

Barcelona, en data 4 de febrer de 2020 

 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és la Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i 
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció 
de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) I LA Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), i li facilita la següent informació del tractament: 

 
Fi del tractament: inscripció en Batuda excepcional per senglars, daines femella i cérvols femella adreçada a caçadores 
i joves caçadors, de caràcter gratuït. 

 
Legitimació del tractament: La base de legitimació del tractament de les dades personals serà el consentiment explícit 
de l’usuari o del seu representant legal. 

 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament 
de les dades. Quan ja no siguin necessàries es bloquejaran i es conservaran durant el termini legalment establert. 
Posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la 
destrucció total de les mateixes. 

 
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. 

 
Publicació de les dades: el titular o si escau el seu representant legal autoritzen a FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 
a publicar les dades personals del participant a la pàgina web. 

 
AUTORITZO la publicació de les dades personals d'inscripció a la web de la FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. 

 NO AUTORITZO la publicació de les dades personals d'inscripció a la web de la FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. 
 

Drets que assisteixen a l'Interessat: 

 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta 
a la normativa vigent. 

 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 

 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla Guipúscoa, 23-25 3ºC - 08018 Barcelona (Barcelona). Email: 
protecciodades@federcat.cat 

 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el 
del seu representant legal. 

 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 

 
Nom ............................................................................................., amb NIF .............................. 

 
Signatura: 

 
Nom i Cognoms del Representant legal ........................................................................................................., amb NIF 
......................................... 

 
Signatura: 
 

 


