INSCRICIÓNS EN COMPETICIÓNS F.G. B.
Tempada:
(*) Número de Conta :

CATEGORÍA :

Nome do Club :

CIF :

Nome do Equipo :
Enderezo :
Localidade :

Provincia :

Teléfono :

C.P. :

(**) Email :

Campo de xogo :
Enderezo :
Localidade :

C.P. :

Día de xogo :

Teléfono :

Hora :

Cor camiseta :

Camiseta reserva :

Cor pantalón :

Pantalón reserva :

Nome do Delegado :

Teléfono :

Enderezo :
Localidade :

C.P. :

(*) Neste número de conta a FGB ingresará o importe da liquidación da temporada. En caso de cambio nos datos bancarios deberase comunicarllo á Federación
Non se admitira esta Folla de Inscripción, se non está debidamente
cumprimentada na súa TOTALIDADE, a maquina ou letra de imprenta.
(**) O Correo Electrónico solicitado será utilizado, xunto co fax, para as
distintas comunicacións federativas.

DATA :

O club signatario afirma coñecer o contido da normativa da competición na que
se inscribe, comprometiendose ao cumprimento desta, así como ao disposto nos
Estatutos e no Regulamento Xeral e de Competicións da FGB

A DELEGACIÓN ZONAL

Asinado o respondable do equipo

(SINATURA, SELO E DATA)

DNI :

Tfno.:

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é FEDERACIÓN
GALEGA DE BALONCESTO, con dirección FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO, 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA); secretaria@fegaba.com.
O Delegado de Protección de Datos do 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 y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: secretaria@fegaba.com.

