IMPRESO DE DESVINCULACIÓN

En:

a

REUNIDOS
Dunha parte (1)

con DNI

Actuando en nome e representación, como (2)
do club
e de outra parte

con DNI

actuando en calidade de xogador/a do club
ambas partes recoñecense a calidade pola que actúan e polo presente documento:

ACORDAN

1º.- Dar por resolta a vinculación deportiva que para a tempada

unía ao citado/a xogador/a co clube de referencia.

2º.- O xogador comprométese pola presente a non efectuar, con posterioridade á data do mesmo, ningunha reclamación por
ningún concepto nen incumprimento por parte do Clube que asina.
E para que conste asínase o presente documento por triplicado e a un só efecto, no lugar e a data sinalada na cabeceira.

sinatura do representante

selo do club

sinatura do xogador

(1) Nome e apelidos do representante do club.
(2) Cargo do representante na Xunta Directiva do club.

Conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos persoais, así como, no seu caso, os do pai/nai/tutor firmante, 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 a xestión e seguemento das persoas federadas. Así mesmo, informámoslle de que os seus datos poderán
ser cedidos á Federación Española de Baloncesto para a xestión da actividade na que participen. Informámoslle de que, salvo que manifeste a súa oposición
marcando a casela habilitada a tales efectos, coa firma desde documento outorga o seu consentemento para a toma e publicación de fotografías durante a
realización das distintas 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.

