SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ A L’FCBQ
Temporada:

Segell i signatura RTT

Codi entitat FCBQ:

omplir per l’Fcbq

Registre entrada

omplir per l’Fcbq

DADES DEL CLUB/ENTITAT SOL·LICITANT (les que consten en els estatuts)
Nom
Domicili (carrer, número i pis)
Codi postal

Població

Telèfon

Fax

Mail

Web:
Ha participat anteriorment en competicions de l’FCBQ

Sí

No

Número registre estatuts (Registre Entitats Esportives)

darrera temporada
NIF

EL club/entitat
SOL·LICITA participar en les competicions de la temporada
següents categories:

que organitza l’FCBQ, i en les

Amb equips masculins o femenins

Sí

No

nº equips

Amb equips masculins i femenins

Sí

No

nº equips

Amb equips de promoció

Sí

No

nº equips

Escoles de Bàsquet

Sí

No

nº equips

DADES PERSONA RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms

DNI

Domicili (carrer, número i pis)
Codi postal

Població

Telèfon

Fax
Segell de l’entitat

mail
Signatura responsable inscripció

Data:
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
•
•
•
•

Còpia estatuts registrats
Còpia NIF
Contracte LOPD
Sol·licitud pasword
• Domiciliació bancària

Les dades del present imprès seran tractades en un fitxer titularitat de la FCBQ sent la seva finalitat la formalització de la inscripció, seguiment del curs i
l’enviament d’informació relacionada amb el basquetbol, quedant tots els afectats sotmesos a la normativa esportiva i federativa d’aplicació.
Els destinataris de la informació són la pròpia FCBQ, la FEB, les escoles que en col•laboració amb la FCBQ promouen els diferents cursos, i en el seu cas, les
Entitats bancàries pel pagament del curs. La FCBQ podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública, inclosa la seva pàgina web, imatges de
les activitats que realitzen els alumnes durant els cursos, partits, fotos de grup/equips i actes de la FCBQ, amb la finalitat de promocionar el basquetbol i les
activitats de la FCBQ, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració a favor de l’afectat. Els afectats podran exercitar el dret d’accés,
rectificació, oposició o cancel•lació enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rbla.
Guipúscoa, 27 – 08018. El signatari o el seu representant legal (en cas de menor d’edat) manifesta la seva conformitat amb la present clàusula legal i autoritza
a la FCBQ per poder tractar o cedir les seves dades o imatges d’acord amb les finalitats indicades.

