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ANNEX III - CONSENTIMENT I COMPROMÍS DE L'ESPORTISTA QUE 
PERTANY AL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA  

  
ANEXO III - CONSENTIMIENTO Y COMPROMISO DEL/LA DEPORTISTA QUE 

PERTENECE AL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 

A DADES PERSONALS DE L'ESPORTISTA / DATOS PERSONALES DEL/LA DEPORTISTA

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DOMICILI (VIA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (VÍA, NÚMERO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE NIF / NIE

DATA NAIXEMENT 
FECHA NACIMIENTO

LLOC NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO

CLUB

ESPORT / DEPORTE MODALITAT / MODALIDAD

B CONSENTIMENT I COMPROMÍS  / CONSENTIMIENTO Y COMPROMISO

Estic d'acord a pertànyer al programa de tecnificació federatiu, i em compromet a participar en les activitats de tecnificació. 
  
Estoy de acuerdo a pertenecer al programa de tecnificación federativo, y me comprometo a participar en las actividades de tecnificación.

Firma

ded,

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de 
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions 
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb 
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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ANEXO III - CONSENTIMIENTO Y COMPROMISO DEL/LA DEPORTISTA QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 
ES:SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE CURSOS$VA:SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE CURSOS$EN:SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE CURSOS
A
DADES PERSONALS DE L'ESPORTISTA / DATOS PERSONALES DEL/LA DEPORTISTA
ES:DATOS DE IDENTIFICACIÓ DEL SOLICITANTE$VA:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT$EN:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT
B
CONSENTIMENT I COMPROMÍS  / CONSENTIMIENTO Y COMPROMISO
ES:DATOS DE IDENTIFICACIÓ DEL SOLICITANTE$VA:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT$EN:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT
Estic d'acord a pertànyer al programa de tecnificació federatiu, i em compromet a participar en les activitats de tecnificació.
 
Estoy de acuerdo a pertenecer al programa de tecnificación federativo, y me comprometo a participar en las actividades de tecnificación.
Firma
de
d
,
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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