ÁREA DE ADESTRADORES
ESCOLA GALEGA DE ADESTRADORES

PREINSCRICIÓN AO CURSO DE INICIACIÓN – Tempada 20__- 20__
Nome
Apelidos
N.I.F.

Data nacemento

/

/

Domicilio
Localidade

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

E-mail
Solicita:


Preinscrición ao Curso da Delegación de

DATOS PERSOAIS
DATOS ACADÉMICOS

TEMPADA

TITULACIÓN

CLUB

DATOS DEPORTIVOS
LABOR DESEMPREGADA

OBSERVACIÓNS

Data:
Achegar:

 1 foto

 Fotocopia DNI

 Xustificante ingreso

Conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun
ficheiro, cuxo responsable é a FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO, con domicilio en Estadio Multiusos de San Lázaro, porta
14, 15707 Santiago de Compostela, coa finalidade de levar a cabo o rexistro e control dos adestradores adscritos á Federación.
Informámoslle de que coa firma do presente documento, vostede consente que se poidan recabar datos especialmente
protexidos como poden ser datos de saúde, coa finalidade de xestionar os posibles accidentes coas entidades aseguradoras.
Así mesmo, informámoslle de que os seus datos poderán ser cedidos á correduría ou entidade aseguradora correspondente
para a xestión do seguro médico obrigatorio e/ou posibles accidentes, e á Federación Española de Baloncesto para a xestión da
competición de ámbito nacional na que participen.
Informámoslle de que, salvo que manifeste a súa oposición marcando a casela habilitada a tales efectos, coa firma deste
documento outorga o seu consentemento para a toma e publicación de fotografías 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.fegaba.com), 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 do baloncesto.
 Non acepto a toma e publicación de imaxes.
Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose ó enderezo sinalado
anteriormente, achegando fotocopia do seu DNI.

