CENTRO GALEGO TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
CENTRO NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE JUDO

PONTEVEDRA
SOLICITUDE PREINSCRICION CURSO 2021 - 2022
D/Da:
D.N.I.:

Nº Licenza

FOTO

Data de nacemento:
Club
Estudos rematados no curso 2020/21:
Cualificación global do curso:

Asignaturas pendentes:

Solicita sexa aceptada a súa pre inscrición ao C.G.T.D. na tempada:

2021 - 2022

Domicilio:
Localidade:

C. P.:

Provincia:

Teléfono:

e-mail:

RESULTADOS DEPORTIVOS MAIS DESTACADOS NAS TRES ÚLTIMAS TEMPADAS

AUTORIZACIÓN PAI / NAI OU TITOR
Don/Dona:
Con D.N.I. nº :

como nai/pai ou titor/a deste deportista,

o autorizo para facer a presente solicitude de pre-inscrición para acceder ao
C.G.T.D. no vindeiro curso académico e deportivo 2021-2022.
a

de

de

(Sinatura)
O PRAZO DE PREINSCRICIÓN REMATA O LUNS 28 DE XUÑO

A ADMISION DESTA SOLICITUDE DE PRE-INSCRICION NON GARANTIZA O ACCESO AO C.G.T.D.
En aras a dar cumprimento ao RGPD (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 que entrou en vigor o 25 de maio de 2016 aínda que de plena
aplicación desde o 25 de maio de 2018, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e seguindo as
recomendacións e Instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aproveitamos para informarlle que a FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES
ASOCIADOS procederá a tratar os datos de carácter persoal que vostede proporcionounos previamente, de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e
actualizada coa finalidade de manter as nosas relacións contractuais, comerciais e profesionais que nos unen a Vostede, así como para o envío de comunicacións postais, telemáticas,
ou por outros medios, con ocasión de acontecementos puntuais, ou en certos períodos do ano, que poidan ser de interese do afectado.
Todos os datos recolleitos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son cedidos ou tratados por
terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento do titor ou representante legal do menor, salvo naqueles casos nos que for imprescindible para a correcta
prestación do servizo. É por iso que FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou
rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos. De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación,
limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos
ou das imaxes, dirixíndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@fgjudo.com

Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331
Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758 FAX 981.132440

