
FEDERACIÓN GALEGA DE LOITA e DA

SOLICITUDE DE LICENZA

Temporada: 2020/2021

Club:

Categoría:

Modalidad:

Apelidos:

Nome: DNI:

Data Nacemento: __________________________ Lugar Nacemento: _________________

Dirección: _______________________________ Poboación: ________________

C.Postal: _______________ Teléfono: ___________________

Esta licenza acredita a vinculación que existe entre o Club e o titular.

Sinatura do pai, nai ou titor se o titular é menor de idade, autorizando a solicitude de licenza e aceptando todos os datos e autorizacións que 
constan.

Sinatura do Pai/Nai/Tutor Sinatura do solicitante

Nome do Pai/Nai/Tutor:_________________________________________________
DNI do Pai/Nai/Tutor:  __________________________________________________
Data:

Considerando que o dereito á propia imaxe é recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á
honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe,  no Regulamento xeral (UE) 2016/679 de Protección de datos, e na Lei orgánica 3/2018, do 5
de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais.
Informámoslle de que, salvo que manifeste a súa oposición marcando a casilla habilitada a tales efectos, coa firma deste documento outorga o seu
consentimento para a toma e publicación de imaxes ou gravacións onde apareza a súa imaxe, xa sexa de forma individual ou en grupo, durante a
realización dos campionatos, cursos, exames e demais actividades organizadas pola Federación, e a súa posterior inclusión nas memorias anuais, na
páxina web (www.fegaloita.es), e noutros medios de comunicación social, coa finalidade de promocionar e dar a coñecer os eventos que organiza a
Federación para o fomento e difusión a Loita.

□ Non acepto a toma e publicación de imaxes.

De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a Lei 9/2014, do 9 de maio, de telecomunicacións xerais,  o
Regulamento Xeral  (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e a Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais,  informámoslle que os datos
proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á Actividade de Tratamento propiedade da FEDERACION GALEGA DE LOITA E D.A. con CIF G 36.651.081 e domicilio social
en C/ Fotógrafo Luis Ksado nº17, of.6, 36.209, Vigo (Pontevedra). O obxectivo deste tratamento é proporcionar un servizo óptimo como cliente.
Do mesmo xeito, a empresa informa que os seus datos serán utilizados para realizar comunicacións comerciais e promoción dos produtos ofrecidos pola organización. 
Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, borrado, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento por escrito, acompañada dunha copia dun documento oficial que
identifica dirixido ao enderezo arriba indicado ou ao correo electrónico info@fegaloita.es. Do mesmo xeito, e igualmente, pode revogar o consentimento dado á recepción de comunicacións
comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002. 
Declaro que entendo y acepto a Política de Privacidade do sitio web www.fegaloita.es 
Por último, a empresa infórmalle que ao asinar este documento, concede o seu consentimento para o tratamento dos seus datos para o propósito antes mencionado.

INSCRITA NO REXISTRO DA SECRETARIA  XERAL PARA O DEPORTE CO NUMERO F-00274. CIF G36651081 
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