Temporada 22/23

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA INDIVIDUAL
Totes les sol·licituds de llicència de qualsevol tipus i categoria hauran d'incloure entre la documentació
adjuntada en el procés d'inscripció per SIWEB, este Document de Signatures degudament omplit.
Jugador/a

Entrenador/a

Assistent/a

Delegat/da de Camp

DADES EQUIP
Data sol·licitud:
Nom Equip:
Categoria:
Club:
DADES SOL·LICITANT
Cognoms:
Nom:
DNI/NIE/Passaport:

Data de naixement:

DADES PARE/ MARE/ TUTOR (en cas de ser menor d'edat el sol·licitant)
Cognoms:
Nom:
DNI/NIE/Passaport:
SIGNATURES
Signatura sol·licitant
MAJOR d’edat

Data de naixement:

Signatura pade/mare/tutor
MENOR d’edat

Signatura i segell del Club
NO és necessària a l'haverse identificat per a tramitar
la sol·licitud

Es permet ús de SIGNATURA DIGITAL de persones físiques

Responsable

Finalitat

Transferències
Internacionals
de dades
Drets
Informació
addicional

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Inscripció Federats
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FBCV)
Dir. postal: Carrer Monestir de Poblet, 14-1º-3ª (46015) de València
Telèfon: 96 346 50 01 Web: https://www.fbcv.es/
Email: fbcv@fbcv.es
DPO: dpd@fbcv.es
Tramitació, expedició i control administratiu de les llicències federatives; -Exercici de les Competències i
funcions de la Federació; -Organització i gestió de competicions i campionats; -Gestió d'imatge i veu. Els
esdeveniments oficials organitzats per la Federació, al tractar-se d'esdeveniments esportius d'interés general i
rellevància pública, podran ser gravats, reproduïts i difosos en mitjans socials de la Federació amb fins de
promoció general de l'esport i per a l'exercici de la llibertat d'informació; -Expedients i sancions esportives i
disciplinàries.
Poden realitzar-se transferències internacionals fora de la UE a les xarxes socials amb què treballem, acollits a
les Clàusules Contractuals Tipus de la comissió
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional. Pot
retirar el consentiment en qualsevol moment per als tractaments a què ha atorgat el mateix.
Pot accedir a informació detallada en: https://www.fbcv.es/clausula-adicional-licencias
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