SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FEDERATIVA A
TRAMITAR PEL SEU CLUB O FEDERACIÓ
AUTONÒMICA
SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA A TRAMITAR POR SU
CLUB O FEDERACIÓN AUTONÓMICA
Firma i segell del Comité de Competició de l'Entitat

(Camps ombrejats a omplir pel Club) / (Campos sombreados a rellenar por el Club)

Federació Autonòmica:
Federación Autonómica

Club:
Club

Llicència:

Handicap assignat:

Licencia

Categoria:

Hándicap asignado

Nivell:

Categoría

* Nom

Nivel

*Sexe: Home

Nombre

Sexo

* Data de Naixement:

Dona

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento

* Nacionalitat:

* Primer cognom:

Nombre de fills:

* Segon cognom:

Professió (empresari, directiu...):

Primer apellido

Segundo apellido

Profesión (empresario, directivo...)

* Tipus de document: DNI
Tipo de documento

Nacionalidad

Número de hijos

DNI

Passaport

Targeta resident

Pasaporte

Tarjeta de residente

* Mòbil:

* Número de document (DNI, Passaport...)
Número de documento (DNI, pasaporte...)

*E-mail:

Teléfono móvil

* Tipus de via:

* Nom de via:

Tipo de vía

Nombre de vía

Carer/Plaça/etc... (Calle/Plaza/etc...)

* Número:
Número

Escala:

Pis:

Escalera

Piso

* Codi postal:

Porta:

Complement:

Puerta

Complemento

* Província:

* Localitat:

Código postal

Provincia

Ciudad

* Telèfon fixe:

* País:

Municipi:
Municipio

Teléfono

País

Ordre de Domiciliació de deute directe SEPA (Orden de Domiciliación de adeudo directo SEPA) (SEPA Direct Debit Mandate)
Identificador del creditor (Identificador del acreedor) (Identification of the creditor) : RFEG Q-2878019-E / Nom del creditor (Nombre del acreedor) (Name of creditor): Real Federación Española de Golf
Direcció (Dirección) (Address) : C/ Arroyo del Monte, 5 / Codi Postal (Código postal) (Post Code) : 28049 Madrid / País: Espanya País: España Country: Spain
Per mitjà de la firma d'esta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per a deure al seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els deutes en el seu compte seguint les
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reembossament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reembossament haurà
d'efectuar-se dins de les huit setmanes que seguixen a la data de càrrec en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad paraefectuar los adeudos en su cuenta siguiendo
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this debit mandate, the debtor authorises, (A) the creditor to send instructions to the debtor’s entity to debit his/her account and (B) to the entity to charge to the account in accordance with the instructions of the
creditor. As part of his/her rights, the debtor is legitimised to repayment by his/her entity in the terms and conditions of the contract undertaken with the entity. The request for repayment must be made within eight weeks of
the date the amount is charged to the account. More information on your rights can be obtained from your financial entity.
Número de Compte - IBAN (A Espanya consta de 24 posicions començant sempre per ES)
Número de Cuenta – IBAN (En España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) Account number – IBAN (The IBAN in Spain has 24 positions and always begins with ES)

*

Compte bancari:
Número de cuenta
Account number

Entitat

DC

Sucursal

Entity

Branch office

* Swift BIC (només per a comptes en l'estranger)

DC

Compte
Account

Swift BIC (sólo para cuentas en el extranjero) Swift BIC (Just for foreign accounts) Tipus de pagament: Pagament Recurrent:
Tipo de pago
Type of payment

Pot contindre 8 u 11 posicions
Puede contener 8 u 11 posiciones
May contain 8 or 11 positions

Pago recurrent
Recurring payment

x

Pagament en efectiu

Pagament únic:

Pago único
Single payment

Pago en efectivo
On Cash

Pagament amb targeta
Pago con tarjeta
By credit card

S'informa de que la validesa de la llicència és per any natural (gener a desembre), la seua domiciliació suposa l'acceptació de les successives renovacions anuals i el seu import no és fraccionable.
Se informa de que la validez de la licencia es por año natural (enero a diciembre), su domiciliación supone la aceptación de las sucesivas renovaciones anuales y su importe no es fraccionable.
Informació sobre Protecció de Dades: abans de firmar el present document, llija detingudament la informació sobre protecció de dades que es presenta a continuació i, si és el cas, marque les caselles corresponents. La
firma suposa l'acceptació de les condicions de tractament de dades exposades a continuación.
Información sobre Protección de Datos: antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta seguidamente y, en su caso, marque las casillas
correspondientes. La firma supone la aceptación de las condiciones de tratamiento de datos expuestas a continuación.

Dades del responsable en cas de menor Datos del responsable en caso de menor
Nom:

Pare / Mare / Tutor...

Primer Cognom:

Núm. de llicència:

Segon cognom:

Núm. de document:

Nombre

Padre / Madre / Tutor...

Primer apellido

Número de licencia

Segundo apellido

En en

* Campos marcados deben ser cumplimentados obligatoriamente

Número de documento

,a

a

Camps marcats amb asterisc han de ser omplits obligatòriament

d

de

de de

20
Firma del federat o tutor
Firma del federado o tutor

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

(D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 sobre Protecció de Dades)

Informació Bàsica
Real Federación
Española de Golf
(RFEG)

CIF: Q-2878019E
Domicili social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.
Telèfon: +34 91 555 26 82, E-mail: rfegolf@rfegolf.es
Contacte DPD: lopd@rfegolf.es

Federació autonòmica
i clubs.

Federació autonòmica i club que corresponga. Les dades de contacte de les federacions autonòmiques es poden
consultar en la web de la RFEG (www.rfegolf.es), en la secció "autonómicas".
Les dades de contacte del club es poden consultar en la web de la RFEG (www.rfegolf.es), en la secció "clubes".

Tramitació de sol·licitud
de federat

- Tramitar la sol·licitud del federat.
- Emetre la llicència federativa (validesa anual - gener a desembre - i import no fraccionable) .
- Emissió, gestió i cobrament de rebuts derivats de la llicència federativa.

Gestió administrativa

- Tramitació de renovacions i baixes de llicències.
- Emissió, gestió i cobrament de rebuts derivats de la renovació de llicència i d'altres servicis addicionals
que se li puguen prestar al federat.
- Actualització de dades de federats.
- Gestió d'impagaments de llicències.
- Tramitació del segur de responsabilitat civil i accidents obligatori per a participants en competicions.
- Elaboració i enviament a federats de circulars informatives relatives a les competències de les Federacions.

Competències federatives

- Desenrotllament de competències atribuïdes a la RFEG per la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, les lleis
d'esport autonòmiques i els Estatuts de les Federacions.

Gestió d'handicap i fitxa
d'activitat de joc

- Control i administració de l'handicap per a jugadors i flux i freqüència de joc en clubs.
- Manteniment de la base de dades amb nom, cognoms, número de llicència, handicap i fitxa d'activitat esportiva
accessible a través de la web i App de la RFEG (www.rfegolf.es) i webs de federacions autonòmiques.

Organització de campionats i
competicions

- Elaboració de convocatòries a campionats i competicions (professionals i amateurs) i comunicació d'estes a
esportistes.
- Tramitació de sol·licituds d'inscripció d'esportistes.
- Publicació de participants i resultats de campionats, competicions i tornejos en la pàgina web, revista i newsletter
de la RFEG, federació autonòmica que corresponga i club.

Responsables

Finalitats
principals

Legitimació i
conservació
finalitats
principals

Informació Addicional

Base jurídica del tractament

- La base jurídica per al tractament és el desenrotllament de competències atribuïdes per la Llei 10/1990, de 15
d'octubre de l'Esport, així com per les lleis d'esport de les distintes Autonomies i els Estatuts de les Federacions.
- En cas de no facilitar les dades necessàries per a les finalitats principals del tractament, no serà possible gestionar
la seua condició de federat.
- Conservació de la informació:
- Les dades es conservaran mentres la seua llicència federativa es trobe en vigor.
- En cas de baixa, les dades es conservaran durant els terminis legals que se li apliquen. Les dades mínimes
relatives a la seua condició de federat: nom, cognoms, número de llicència, DNI, handicap i fitxa d'activitat es
conservaran de manera indefinida amb la finalitat de reactivar la llicència de federat quan se sol·licite, per a
manteniment de l'històric d'handicap i disciplina esportiva.

Cessions previstes per a les
finalitats principals

Consell Superior d'Esports i organismes d'Esports nacionals i autonòmics per a complir a la Llei 10/1990, de 15
d'octubre de l'Esport, lleis autonòmiques i Estatuts de les Federacions.
Companyia d'assegurances amb què la RFEG i la Federació corresponent té contractat el segur d'accidents i
responsabilitat civil. Pot conéixer la companyia concreta sol·licitant la dita informació a la RFEG a través de les
dades de contacte que s'indiquen en la casella "responsables" d'este document.
Dades públiques del federat (identificatius, handicap i fitxa esportiva) a interessats legítims amb la sol·licitud prèvia.

Notícies i comunicacions
comercials per mitjans postals
i electrònics

- Enviament de noticíes relacionades amb l´activitat de la RFEG. NO autoritze
- Enviament de notícies relacionades amb l'activitat de la Federació Autonòmica que corresponga. NO autoritze
- Enviament de promocions sobre patrocinadors, col·laboradors i associats de la RFEG. NO autoritze
- Enviament de promocions sobre patrocinadors, col·laboradors i associats de la Federació Autonòmica que
corresponga. NO autoritze".

Fotografies i vídeos

Les imatges (fotografies i/o vídeos) preses durant els distints esdeveniments organitzats per la RFEG o la Federació
Autonòmica podran ser utilitzades per a la seua difusió a través de publicacions, material publicitari, pàgines webs,
xarxes socials, etc... tant de la RFEG com de la Federació Autonòmica corresponent.
NO autoritze a la RFEG /
NO autoritze a la Federació Autonòmica".

Legitimació i
conservació
finalitats
addicionals

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament és el consentiment de l'interessat demanat per mitjà de la firma del present
document.
El fet de no autoritzar el tractament per a les finalitats addicionals no condiciona les finalitats principals, que podran
ser igualment prestades.
Conservació de la informació:
Les dades es conservaran mentres estiga activa la seua relació amb la RFEG i la Federació Autonòmica
corresponent (i no sol·licite la seua supressió) i, en tot cas, durant els terminis que estipule la normativa que
s'aplique a cada tractament descrit.

Destinataris de
cessions finalitats
addicionals

Cessions previstes

No estan previstes cessions per a les finalitats addicionals.

Destinataris
cessions
finalitats
principals

Finalitats
addicionals

(Marque la/les casella/es
següents en cas de NO
autoritzar)

Drets dels
interessats

Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició
dirigint-se per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI, a la Federació Autonòmica corresponent a la RFEG en Calle
Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid o per correu electrònic a lopd@rfeg.es
Exercici de drets

Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.
Els interessats tenen dret a reclamar davant de l'Autoritat de Control (Agencia Española de Protección de Datos
www.agpd.es).

