
 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

Rambla de Guipúscoa Núm. 23-25, 3r B-C • 08018 Barcelona 
Tel. 93 319 10 66  A/e.: info@federcat.com 

 

XI CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FALCONERIA  

19 i 20 d’octubre de 2019 -  Alguaire LLEIDA 

 

 FALCONER 

Nom i Cognoms:.................................................................................................................................... 

Domicili: ................................................................................................................................................ 

Codi Postal: .........................................................Província: ................................................................. 

Mòbil: .................................................................Telèfon: .................................................................... 

Adreça electrònica: ............................................................................................................................... 

DNI.: ...................................................... Data Naixement: ................................................................... 

Nom de la Societat de Falconeria de la qual és soci:............................................................................. 

Nº de Federativa (nº de pòlissa):........................................................................................................... 

 AU RAPINYAIRE 

Nom: ........................................................................... Espècie: ........................................................... 

Any de naixement: .................................Sexe: .......................Núm. Targeta Tinença:.......................... 

Núm. Cites: ......................................................Núm. Anella:................................................................ 

Indicar amb una X la competició a la que desitja participar:   

Sky trial amb perdiu                                            Vol ras amb Harris         

Prova petites aus                Vol ras amb Astor                       

 
L’import de la inscripció per a les Competicions de Sky Trial, vol ras amb Harris i vol ras amb Astor és de 35 
euros el primer ocell i 30 euros la resta (només es podrà concursar amb una segona au, si faltessin 
concursants per la prova), i la inscripció a la Prova de Petites Aus, costarà 15 euros per ocell. La inscripció 
podrà fer-se per transferència a: FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, amb indicació del concepte i el nom, al 
núm. de LA CAIXA ES32 2100 0884 10 0200209289; S’enviarà copia de la transferència juntament amb el 
full d’inscripció (UN PER MODALITAT) a la FCC, per correu electrònic a info@federcat.com.  
 

La inscripció s’ha de fer abans del 15 d’octubre de 2019 



 

Barcelona, a.........de................de 20...... 
 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el 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), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament: 
 
Fi del tractament: gestió de la inscripció i desenvolupament de les activitats formatives organitzades per 
l'entitat. 
 
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. 
 
Base de Legitimació: el consentiment inequívoc de l'interessat. 
 
Comunicació de les dades: les seves dades podran ser comunicades a quantes entitats i organitzacions 
siguin necessàries per a la correcta tramitació de la inscripció. A excepció d' això, i llevat obligació legal,  no 
es comunicaran les dades a tercers.  
 
Drets que assisteixen a l'Interessat: 
 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició al seu 
tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (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 3r C 08018 Barcelona (BARCELONA). 
A/e.:protecciodades@federcat.cat 
 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el consentiment 
explícit. 
 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 
 
Nom i Cognoms.........................................................................................., amb NIF....................................... 
 
 
Signatura: 



 

Barcelona, a ........... de ..................... ....de 20....... 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el 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 i a la pròpia imatge, 
per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 

Fi del tractament: fotografies, 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 incloses 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: 

  

 

 

 

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 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 3r C - 08018 Barcelona (BCN). A/e.: 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: 

SI NO AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES 

  
Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable 

  
Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable 


