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FULL DE INSCRIPCIO 
CURS MONITOR DE REM 2020 

Cognoms: 

Nom: 

DNI/NIE: 

Data de naixement: 

Lloc de naixement: 

Domicili: 

C.P.: 

Població: 

Província: 

Tel.: 

E-mail: 

DADES DEL TUTOR (Si l´alumne/a és menor d´edat): 

Cognoms: 

Nom: 

DNI / NIE: 

Telf: 

Llicència federativa o carnet esportiu: 

□ Si Club pel qual té la llicència federativa o carnet esportiu: 

□ No 
 
 

En_________________a_______de_______________de 2020 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. 

El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és FEDERACIÓ DE REM DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb 
domicili en: Centre de Tecnificació, Carrer Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alacant. La finalitat per a la qual les 
seues dades seran tractats és la gestió de la sol·licitud per a la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana. La legitimació per a 
realitzar aquest tractament està basada en el consentiment exprés, inequívoc i informat de l'interessat. En cas que Vosté no atorgue 
aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa. Tot això sense perjudici d'altres fonaments legals que s'especifiquen en 
la informació addicional. Destinataris especificats en la informació addicional. Els Drets que vosté com a interessat ostenta 
consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del 
consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació 
addicional i detallada sobre Protecció de Dades en fulla núm. 2. 

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL – EL 3/2018 

Responsable 
Tractament 

FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Domicili del 
Responsable 

Adreça: CL Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alicante.            NIF: G03290343 
Correu:     secretaria@fremocv.org   
Telèfon:  965 24 59 02 

  
Delegat de 

Protecció de Dades 
Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant: 

(1). Correu electrònic:    dpd@fremocv.org 
(2). Correu ordinario:       Carta dirigida al DPD - Domicilio del Responsable 

  
Conservació de les 

dades 
Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments 
aplicables a la conservació d'informació per part d'aquesta Entitat. 

Legitimació / Bases 
jurídiques 

Consentiment de l'interessat. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser 
atesa. 

Destinataris de les 
seues dades 

 

 

Drets 

 

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el 
seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els 
seus drets. 
Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a la FEDERACIÓ DE REM DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, Centre de Tecnificació, Carrer Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alacant, indicant 
“Responsable de Protecció de Dades”, en la qual es concrete la petició, adreça a l'efecte de notificacions, data i 
signatura, així com documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.  
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: 
1) Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf “Domicili del Responsable” en 
aquest mateix document. 
2) Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals es 
troben en l'epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document. 
En tots els casos, la FEDERACIÓ DE REM DE LA COMUNITAT VALENCIANA ha de verificar la seua identitat com a 
titular de les dades. Per a aquesta verificació, Vosté ha d'aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua 
identitat (DNI, NIE, Passaport).  

 


