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INICIACIÓ AL TIR AL PLAT 
MODALITAT DE COMPAK 
 

FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA A CÀRREC DE XEVI LOZANO 

 

 

DIA: 9 DE MARÇ DE 2019 
LLOC: CLUB DE TIR EL MOLÍ DE LLANÇA 
HORA: 8 DEL MATÍ 
 

PLACES LIMITADES A 15. 

 

INSCRIPCIONS: 

- Tots els interessats cal que enviïn el FULL D’ INSCRIPCIÓ AMB LES DADES 
QUE ES DEMANEN al següent correu electrònic: 
administracio@fedcagir.cat, i adjuntant degudament omplerts i signats 
els impresos d’ autorització pel tractament de les seves dades personals i 
drets d’ imatge. 

- Aquesta jornada de formació és GRATUÏTA pels inscrits. 

- Per poder participar-hi es imprescindible ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA 
TARJETA FEDERATIVA EN VIGOR DE LA TERRITORIAL DE GIRONA. 

- Com que les places són limitades a 15  les inscripcions es faran per ordre 
de recepció al correu electrònic indicat. 
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INICIACIÓ AL TIR AL PLAT 
MODALITAT DE COMPAK 
 
FULL D’ INSCRIPCIÓ 

 

DIA: 9 DE MARÇ DE 2019 

LLOC: CLUB DE TIR EL MOLÍ DE LLANÇA 

HORA: 8 DEL MATÍ 

Com que les places són limitades a 15 les inscripcions es faran per ordre de 
recepció al correu electrònic següent: administracio@fedcagir.cat. 

Per poder participar-hi és imprescindible ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA 
TARJETA FEDERATIVA EN VIGOR DE LA TERRITORIAL DE GIRONA. 

 

NOM I COGNOMS :  _______________________________________________________ 

 

DNI:   __________________________________________________________________ 

 

TELF.:   __________________________________________________________________ 

 

CORREU ELECTRÒNIC :   ____________________________________________________ 

 

DATA: ___________________________________________________________________ 

 

 

JUNTAMENT AMB AQUEST FULL D’ INSCRIPCIO CAL TORNAR OMPLERTS I SIGNATS ELS 
IMPRESSOS  D’ AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I DRETS D’ 
IMATGE 



FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 
 
 
 

 
   FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA  
Barcelona, en data .......................... 

 
 

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 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent 
informació del tractament: 

 
Fi del tractament: tramitar la inscripció en qualitat de federat a la FCC de l'usuari, la realització dels tràmits i la gestió de 
les activitats i serveis organitzats per la Federació, així com els tràmits burocràtics davant de qualsevol organisme tant 
públic com privat relacionat amb l'activitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. 
 
Així mateix, i en virtut de la normativa legal vigent, sol·licitem el seu consentiment explícit per a l' enviament de comunicacions 
sobre novetats del FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, com informació sobre cursos de formació, esdeveniments organitzats 
i, en general, informació relacionada amb l' activitat del Responsable:  
 

AUTORITZO  l' enviament d' informació sobre l' FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 
NO AUTORITZO l' enviament d' informació sobre l' FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 
 

 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament 
i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació 
de les dades o la destrucció total dels mateixos. 

 
Comunicació de les dades: Els destinataris de la informació seran els òrgans competents per a l'expedició dels 
documents federatius, les entitats asseguradores i l’administració pública. 

 
No se cediran a altres destinataris, llevat obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 

 
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 (agpd.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 Barcelona 08018 (BARCELONA) 
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 .......................................  Representant legal de 
..................................................................., amb NIF ............................. 

 
 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P. 1 

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

MODEL 6 



FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 

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

 

 

 
  Consentiment per a la publicació d'imatges GENERAL  

 
CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES 

 
 

Barcelona, a 20 de diciembre de 2018. 
 

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 d'abril de 2016 (GDPR ) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, 
dret a l'honor, intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del 
tractament: 

 
Fi del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per a 
donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació. En cap cas es publicarà el nom de l'Interessat. 

 
Legitimació: El tractament de les teves dades personals inclosa les imatges està basat en el consentiment que has de 
prestar mitjançant la signatura del present document. En tot moment podràs retirar el teu consentiment . 

 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i 
quan ja no sigui necessari per a tal fi, 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: l'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la casella 
corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de 
destinataris: 

 

SI NO AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES 
  Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable 
  Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable 

 
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 i Cognoms ................................................................................................................................................................. , 
amb NIF ............................. 

 
Representant legal de ......................................................................................................................................................... , 
amb NIF ............................. 

 
Firma: 

MODEL 10 


