SOL·LICITUD D’INFORME FEDERATIU D’INSCRIPCIÓ AL ROPEC
A la Comissió Tècnica de la Federació Catalana de Natació, en compliment del que estableix la disposició addicional
sisena de la llei 7/2015 que modifica la 3/2008, de les professions de l’esport a Catalunya.
En/Na ________________________________________________________ amb DNI _________________
I Adreça electrònica (e-mail)

_______________@___________ i numero de telèfon _____________

SOL·LICITA:
El preceptiu informe federatiu que acrediti la meva formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu per obtenir
el certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professional del
sector esportiu en el següent perfil:
 Monitor
 Entrenador de nivell bàsic (iniciació esportiva)
 Entrenador de nivell mitjà (tecnificació)
 Entrenador nivell alt (Rendiment)
 Director esportiu.
.... de la disciplina (Artística, Natació, Salts o waterpolo):___________________
MANIFESTA
Que ha cursat _____ hores de formació federativa en els següents cursos

Que disposa de _____ hores d’experiència professional en les següents entitats

Informació bàsica sobre protecció de dades.
Responsable: Federació Catalana de Natació.
Finalitat: Gestionar la vostra sol·licitud de llicència. Tractament de la vostra imatge
Legitimació: Consentiment de l’interessat/da
Destinataris: Companyies d’assegurances que gestionin els riscs necessaris en compliment del que estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats
esportives catalanes
Drets: Accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional: Heu de consultar, complimentar i signar-la a l’annex d’aquesta sol·licitud

,a
Signatura

Nom Cognoms _________________________
Num DNI______________________________

de

de
Signatura representat legal

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Federació Catalana de Natació (FCN) - CIF. G65123143; Carrer Diputació, 237, baixos, 08007 Barcelona; Tel. 934881854 - federacio@natacio.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades seran tractades amb alguna o varies de les següents finalitats:
•
Gestionar la sol·licitud d’assistència als nostres cursos, l’emissió de certificats del mateix, i/o el registre de tècnics professionals acreditats.
•
L’enviament d’informació de la FCN i de promoció de la natació, a través de qualsevol mitjà.
•
Tractar la seva imatge i/o veu obtinguda exclusivament mitjançant fotografies i/o filmacions dels cursos, les competicions i/o
esdeveniments amb finalitats identificatives de l’alumne i divulgatives esportives i/o per arxiu històric de l’entitat, dins l’objecte estatutari FCN.
BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
El tractament de les dades que vostè ens facilita, així com, les lícitament obtingudes i/o generades durant el curs, és necessari:
− Per mantenir la relació contractual del curs amb l’alumne,
− Per al compliment d’una obligació legal de la FCN,
− I per a la realització de les nostres tasques en l’exercici de poders públics conferits a la FCN, i els seus interessos legítims,
Si vol ser alumne i no ens facilita tota la informació sol·licitada, no podrem procedir a tramitar-li la inscripció al curs. En el cas d’un menor d’edat, a més a
més, per protegir interessos vitals de l’interessat quan aquest no estigui capacitat jurídicament per donar el seu consentiment. Pel que respecta a les
dades d’aptitud, assegurances o de salut, son necessàries per poder realitzar el curs, l’assegurança, i la prestació d’assistència sanitària al curs.
DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Les seves dades no seran cedides a tercers a excepció de les següent situacions, necessàries pels compliment dels fins estatutaris de la FCN:
•
La seva imatge personal podrà ser publicada a les webs de la Federació, a xarxes socials, fulletons, cartells, memòries, revistes butlletins, etc. i es
podrà facilitar a mitjans de comunicació generals i a altres entitats esportives, sense finalitats comercials, arreu del món, dins les finalitats de de promoció
de la natació com a objectiu estatutari de la FCN. L’ús de tercers no autoritzats està totalment prohibit .
Si vostè desitja rebre informació de promocions especials de terceres empreses col·laboradores, sponsors o patrocinadores de la FCN, ens ha d’autoritzar
expressament per la seva cessió de dades identificatives (Nom / email) a aquest tercers col·laboradors marcant la casella de consentiment final d’aquets
document.
EXERCICI DE DRETS i DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés (conèixer quines dades tenim sobre vostè, així com, les possibles cessions o transferències de les
mateixes), rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament, dirigint-se per escrit a la atenció del Delegat de Protecció de Dades de la
FCN al C/ Diputació, 237, baixos, 08007 Barcelona, o a l’email dpd@natacio.cat. adjuntant còpia d'un document oficial que acrediti la seva identitat
(D.N.I., passaport...). Si s’actua mitjançant representant, s’haurà d’acompanyar igualment còpia del document acreditatiu de la identitat, tant del
representant com del representat. L’exercici d’aquest drets no tenen efectes retroactius sobre els tractaments de dades anteriors, i en especial sobre l’ús
informatiu i històric dels cursos i esdeveniments esportius que es pugui continuar fent. L’informem que la FCN no pren decisions basades únicament en el
tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o li afecti significativament de manera similar.
Tanmateix, li recordem que té el dret a presentar una reclamació davant les autoritat de protecció de dades competents en cas de que trobi que es
menyscaba algun dels seus drets. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, la
FCN pot: a) cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius afrontats, o b) negar-se a actuar respecte de la sol·licitud.
Pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets, la FCN té designat un Delegat de Protecció
de Dades, al qui pot contactar en l’email: dpd@natació.cat.
ÚS DE LA SEVA IMATGE PERSONAL
La seva imatge com a tècnic esportista es part de l’esperit esportiu, així com, la de la transparència en la pròpia emissió de certificats tècnics dels cursos,
dins de les funcions que té la Federació. D'acord amb els fins divulgatius, de promoció dels esports de natació, i/o per arxiu històric de l’entitat, dins
l’objecte estatutari de la FCN i de la pròpia Llei de l’esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, amb
el Decret 55/2014, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya), respectant la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la FCN podrà fer ús de la seva imatge i/o
veu personal, que pugui haver estat captada durant el curs i esdeveniments organitzats per la FCN mitjançant fotografies i/o vídeos per part de la
federació, sense limitacions temporals o geogràfiques i de forma gratuïta. Aquestes dades podran ser publicades, sense finalitats comercials, entre d’altres
mitjans de comunicació, a fulletons, memòries, xarxes socials, web de la federació o d’altres entitats relacionades amb l’esport, etc.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Totes les dades sol·licitades seran conservades indefinidament, sempre que vostè no faci exercici del seu dret de supressió. Les dades dels alumnes, una
vegada finalitzada la seva utilitat com informació administrativa o esportiva, si no fa exercici de cap dret, passaran a formar part de l’arxiu històric de la
federació.
CONSENTIMENT PER PROMOCIONS, PATROCINIS I SPONSORS
Si vostè desitja rebre informació de promocions especials de terceres empreses col·laboradores, sponsors o patrocinadores de la FCN, ens ha d’autoritzar
expressament per la seva cessió de dades identificatives (Nom / email) a aquest tercers col·laboradors, o l’ús per la pròpia FCN per l’enviament d’aquets
tipus d’informació; marcant la següent casella. En qualsevol moment i en cadascuna de les futures comunicacions vostè es podrà donar de baixa
directament:
[ ] SÍ desitjo rebre informació de promocions especials de terceres empreses col·laboradores de la FCN, directament o a través d’aquets tercers.
Nom complert del titular: __________________________________________________________________________________
D.N.I.: ____________________ Data:____/_____/_____

Signatura:

Nom complert del representant legal (si el titular és menor d’edat):_________________________________________________
D.N.I.: ____________________ Data:____/_____/_____

Signatura:

