IMPRESO ALTA DE VINCULACIÓN DE EQUIPOS
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O Club :

vincula ao seu

Equipo :

participante na

Competición :

O Club :

vincula ao seu

Equipo :

participante na

Competición :

E declaran vinculado o equipo que consta dos seguintes xogadores/as, os cales dan a súa conformidade, con licencia polo equipo no
Clube “B”

NOME E APELIDOS DO XOGADOR

DATA
NACEMENTO

DNI

SINATURA DO XOGADOR
DANDO A CONFORMIDADE

Devandita vinculación é para toda a temporada :

En :

a

Polo Club "A". D:

Polo Club "B". D:

Cargo directivo:

Cargo directivo :

AUTORIZADA VINCULACIÓN
FEDERACIÓN GALEGA
DE BALONCESTO
Sinatura e selo

NOTA: Para a alineación destes xogadores co Club “A” será imprescindible presentar este impreso debidamente cumprimentado acompañado das
licencias destes xogadores co equipo “B"

Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é FEDERACIÓN GALEGA DE
BALONCESTO, con dirección Estadio San Lázaro, porta 14, 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA); secretaria@fegaba.com.
O Delegado de Protección de Datos da FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
secretaria@fegaba.com.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento
e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: secretaria@fegaba.com.

IMPRESO PARA O CLUB

