BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ
CURS CAÇADOR ARQUER QUALIFICAT T2 2022
Nom i cognoms: …………………………………………………………………………………………………………
Data de naixement: ….…/….…./.………… DNI: ………………………………………...................................
Llicència federativa: …………………………………………………………………………………………………...........
Telèfon: ……………………. E-mail: ..............................................................................................
Adreça: ………………………………………………………………………………………………………………………
Codi Postal: …………. Localitat: ………………………………. Província: ……………………………………..
DECLARO:
• Tenir coneixements bàsics en l’ús i en tir amb arc ____
• Portar un arc i 6 fletxes completes amb punta de tir ____
• Posseir la targeta federativa de la FCC o de la RFEC* ____
*La targeta federativa de la RFETA NO és vàlida per a realitzar aquest curs
INSCRIPCIONS: ES TRAMITARAN SOLS A TRAVÉS DE LA FEDERACIO CATALANA DE CAÇA

Preu del curs: 38€

(Esmorzar, dinar, pràctiques de tir en el camp i formació inclòs)

Últim dia de presentació d’inscripcions el 12 de setembre de 2022
MOLT IMPORTANT POSAR EL NOM COMPLET DE L'INSCRIT I EL NOM DEL CURS EN EL
CONCEPTE DE LA TRANSFERÈNCIA
Núm. de compte per a pagament d'inscripcions: IBAN ES32 2100 0884 1002 0020 9289
És obligatori emplenar tots els camps, així com signar el present butlletí.
Permisos específics (marqui la casella corresponent en cas afirmatiu):
Consento que s'utilitzi el meu número de telèfon perquè Federació Catalana de Caça pugui comunicar-se amb mi a
través de la plataforma de missatgeria multi plataforma WhatsApp, millorant així la rapidesa i eficàcia de les
diferents gestions i comunicacions.
Consento la publicació de la meva imatge en Internet, xarxes socials i altres mitjans similars per a difondre
B
les activitats
de la seva entitat
U Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat, promocions i avantatges per a federats,
de laBpròpia federació i dels acords amb tercers, que hagi subscrit la mateixa.
T
Podrà
U retirar aquests consentiments en qualsevol moment.
L En el cas de persones menors de 14 anys o incapaços, haurà d'atorgar el seu permís el pare, mare o tutor
T
B
del menor
o incapaç.
L
L UNA VERSIÓ AMPLIADA D'AQUESTA INFORMACIÓ A LA SEVA DISPOSICIÓ TANT EN LES NOSTRES OFICINES
EXISTEIX
U
E
COML EN LA NOSTRA PÀGINA WEB.
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de l'interessat:
Signatura de l'interessat (en el seu cas, pare, mare o tutor):
T
L
D
Í
E
'
D
T
I
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D
S ENVIAR AQUEST BUTLLETÍ OMPLERT I EL COMPROVANT DE PAGAMENT A:
'N
C
INSCRIPCIONS@FEDERCAT.CAT
S
I
LA R
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és la Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i l'informa
queC
aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 de
N
27 Iabril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial.
LesRdades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament, i quan ja no siguin necessàries per aquesta finalitat es
S
suprimiran
P amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización o la destrucció total de les mateixes. El tractament de les dades
està
I basat en el manteniment i desenvolupament de la relació contractual. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells
C
prestadors
C vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació,
portabilitat
P i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint- se a FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA en Rambla
R
Guipúscoa,
23-25 3ºC -08018 Barcelona(Barcelona). Email: protecciodades@federcat.cat. També podrà interposar una reclamació a la
I
www.aepd.es
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