
 

 

FORMULARI SOL·LICTUD INSCRIPCIÓ 

CURS TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN L’ENSENYAMENT DEL TENNIS 

DADES PERSONALS 

Nom:_________________________________       Telèfon:____________________________ 

Cognoms_____________________________ Correu electrònic:_______________________ 

Data de naixement:____________________ DNI:___________________________________ 

Adreça_______________________________ Localitat________________________________ 

Número de llicència FCT_______________________________________________________ 

 

INSCRIPCIÓ: 

 GRATUÏTA: Tècnics de Nivell 1, 2, o 3. 

 400€ Totalitat del curs (4 mòduls) per a tècnics/ques sense formació oficial.      

 120€ Inscripció per mòdul per tècnics/ques sense formació oficial. 

EN QUIN MÒDUL ET VOLS MATRICULAR? 

      1              2             3            4           

  

FORMA DE PAGAMENT: 

Transferència bancària al següent compte corrent: 

TITULAR FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS - ES61 2100 0848 0502 0025 3686 

 

Signat...................................................................................................  

 



 

 

 

D’acord amb la normativa de protecció de dades li informem que: 

El responsable del tractament de les seves dades és la Federació Catalana de Tennis i aquestes es 

tractaran amb la finalitat de gestionar la inscripció a l’activitat. Les seves dades seran tractades per a 

la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, amb CIF Q5855014F com a “encarregada del tractament” per 

a la gestió pròpia d’aquesta activitat (gestionar, tramitar i administrar la participació). La base jurídica 

d’aquest tractament és el seu consentiment i la relació contractual que ens uneix amb la seva inscripció. 

A més a més de la finalitat anterior, ens agradaria tractar les seves dades, si doneu consentiment 

marcant les caselles a l’efecte ( ): 

SÍ  NO  Cessió de drets d’imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 

civil dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge per a difondre i publicar 

fotografies i/o vídeos de participació als canals de comunicació i difusió de la Federació Catalana de 

Tennis. Aquesta finalitat (voluntària) està legitimada sobre la base del consentiment de l’interessat/a. 

SÍ  NO  Realitzar perfilats amb les seves dades per estudis estadístics. Aquesta finalitat (voluntària) 

està legitimada en base al consentiment de l’interessat/a. 

SÍ  NO  Rebre informació dels actes i activitats esportives, i comunicacions de la Federació Catalana 

de Tennis. Aquesta finalitat (voluntària) està legitimada en base al consentiment de l’interessat/a. 

SÍ  NO  Rebre informació de les promocions que efectuen els patrocinadors i col·laboradors  de la 

Federació Catalana de Tennis. Aquesta finalitat (voluntària) està legitimada en base al consentiment de 

l’interessat/a. 

També informem que, tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers ni es realitzaran 

transferències internacionals de dades. Els únics destinataris de les seves dades seran la Federació 

Catalana de Tennis i l’encarregat del tractament que gestiona el servei. 

Les seves dades es conservaran tant de temps com duri la seva inscripció o fins que exerceixi els seus 

drets d’oposició al tractament o supressió de les dades, entre d’altres, o retiri el consentiment prestat. 

Tanmateix, es possible que per obligació legal necessitem conservar certes dades seves amb 

posterioritat, les quals seran eliminades tant bon punt aquesta obligació desaparegui. 

Li recordem que té el dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, oposar-se i limitar el 

tractament de les dades i la portabilitat de les dades; també a no ser sotmès a decisions individuals 

automatitzades sense el seu permís, així com retirar el seu consentiment en qualsevol moment i 

presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es). Pot exercir els seus drets 

enviant un correu electrònic a fct@fctennis.cat 

Li informem que les seves dades no seran sotmeses a decisions individuals automatitzades, inclosa la 

elaboració de perfils que li puguin afectar jurídicament o li puguin afectar significativament de mode 

similar. 



 

 

 

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, 

li indiquem que en informar del camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans 

per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 

Finalment, recordem que les dades que es demanen per la inscripció són necessàries per poder-la dur 

a terme. Per tant, és lliure de donar-les o no però, de no fer-ho, no podrà inscriure’s i no podrem 

prestar-li el servei requerit. 

En signar aquesta inscripció, consentiu activament el tractament de les vostres dades per la finalitat 

mencionada i les que hagi marcat. 

Nom i cognoms: (pare/mare/tutor en cas de menors d’edat) DNI: 

 

Signatura:              Barcelona, a ___ de _____________ 


