CLUB
“A”

IMPRÈS DE VINCULACIÓ ENTRE CLUBS
D'EDATS SÈNIORS
El Club _________________________________________________________ vincula

el seu

Equip sènior ________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________

CLUB
“B”

amb
L’Equip sènior _______________________________________________________________ del
Club _______________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________
i declaren vinculats els següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen la
seva conformitat.
NOM I COGNOMS DEL JUGADOR/A

DATA
NAIXEMENT

DNI

SIGNATURA DEL
JUGADOR/A

SIGNATURA DEL
PARE/MARE O TUTOR/A
SI EL JUGADOR/A ES
MENOR D’EDAT

Aquesta vinculació és per a tota la temporada __________ - __________

1/5 Exemplar per a la Federació Catalana de Basquetbol

A ____________________________________________, a __________ d’ __________________ de 20 _____

Pel Club “A”______________________________

Pel Club “B”______________________________

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Sr: _____________________________________

Sr: _____________________________________

Càrrec Directiu ___________________________

Càrrec Directiu ___________________________

V. i P.

AUTORITZADA LA VINCULACIÓ

V .i P.

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Nota: Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el Club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament emplenat acompanyat de la fotocòpia de les
llicències d’aquests jugadors amb el Club “B”.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Termini
Drets
Informació
addicional

Federació Catalana de Basquetbol
Tramitació de la llicència sol·licitada, formalització d’inscripcions i seguiment dels cursos, provisió de la cobertura d’assegurança
obligatòria esportiva, facilitar la participació en activitats i competicions de basquetbol, actes federatius i promoció d’activitats de la
FCBQ relacionades amb el basquetbol, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors derivats de les competicions d’àmbit
autonòmic, publicació de les dades esportives del federat, realització d’anàlisis i estadístiques, enviament d’informació relacionada
amb el basquetbol.
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i consentiment del interessat
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.basquetcatala.cat

CLUB
“A”

IMPRÈS DE VINCULACIÓ ENTRE CLUBS
D'EDATS SÈNIORS
El Club ___________________________________________________________ vincula el seu
Equip sènior ________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________

CLUB
“B”

amb
L’Equip sènior _______________________________________________________________ del
Club _______________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________
i declaren vinculats els següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen la
seva conformitat.
NOM I COGNOMS DEL JUGADOR/A

DATA
NAIXEMENT

DNI

SIGNATURA DEL
JUGADOR/A

SIGNATURA DEL
PARE/MARE O TUTOR/A
SI EL JUGADOR/A ES
MENOR D’EDAT

Aquesta vinculació és per a tota la temporada __________ - __________
A ____________________________________________, a __________ d’ __________________ de 20 _____

Pel Club “A”______________________________

Pel Club “B”______________________________

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Sr: _____________________________________

Sr: _____________________________________

Càrrec Directiu ___________________________

Càrrec Directiu ___________________________

V. i P.

AUTORITZADA LA VINCULACIÓ

V .i P.

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Nota: Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el Club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament emplenat acompanyat de la fotocòpia de les
llicències d’aquests jugadors amb el Club “B”.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades

2/5 Exemplar per el Cub “A”

Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Termini
Drets
Informació
addicional

Federació Catalana de Basquetbol
Tramitació de la llicència sol·licitada, formalització d’inscripcions i seguiment dels cursos, provisió de la cobertura d’assegurança
obligatòria esportiva, facilitar la participació en activitats i competicions de basquetbol, actes federatius i promoció d’activitats de la
FCBQ relacionades amb el basquetbol, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors derivats de les competicions d’àmbit
autonòmic, publicació de les dades esportives del federat, realització d’anàlisis i estadístiques, enviament d’informació relacionada
amb el basquetbol.
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i consentiment del interessat
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.basquetcatala.cat

CLUB
“A”

IMPRÈS DE VINCULACIÓ ENTRE CLUBS
D'EDATS SÈNIORS
El Club ___________________________________________________________ vincula el seu
Equip sènior ________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________

CLUB
“B”

amb
L’Equip sènior _______________________________________________________________ del
Club _______________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________
i declaren vinculats els següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen la
seva conformitat.
NOM I COGNOMS DEL JUGADOR/A

DATA
NAIXEMENT

DNI

SIGNATURA DEL
JUGADOR/A

SIGNATURA DEL
PARE/MARE O TUTOR/A
SI EL JUGADOR/A ES
MENOR D’EDAT

Aquesta vinculació és per a tota la temporada __________ - __________
A ____________________________________________, a __________ d’ __________________ de 20 _____

Pel Club “A”______________________________

Pel Club “B”______________________________

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Sr: _____________________________________

Sr: _____________________________________

Càrrec Directiu ___________________________

Càrrec Directiu ___________________________

V. i P.

AUTORITZADA LA VINCULACIÓ

V .i P.

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Nota: Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el Club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament emplenat acompanyat de la fotocòpia de les
llicències d’aquests jugadors amb el Club “B”.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades

3/5 Exemplar per al Club “B”

Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Termini
Drets
Informació
addicional

Federació Catalana de Basquetbol
Tramitació de la llicència sol·licitada, formalització d’inscripcions i seguiment dels cursos, provisió de la cobertura d’assegurança
obligatòria esportiva, facilitar la participació en activitats i competicions de basquetbol, actes federatius i promoció d’activitats de la
FCBQ relacionades amb el basquetbol, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors derivats de les competicions d’àmbit
autonòmic, publicació de les dades esportives del federat, realització d’anàlisis i estadístiques, enviament d’informació relacionada
amb el basquetbol.
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i consentiment del interessat
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.basquetcatala.cat

CLUB
“A”

IMPRÈS DE VINCULACIÓ ENTRE CLUBS
D'EDATS SÈNIORS
El Club ___________________________________________________________ vincula el seu
Equip sènior ________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________

CLUB
“B”

amb
L’Equip sènior _______________________________________________________________ del
Club _______________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________
i declaren vinculats els següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen la
seva conformitat.
NOM I COGNOMS DEL JUGADOR/A

DATA
NAIXEMENT

DNI

SIGNATURA DEL
JUGADOR/A

SIGNATURA DEL
PARE/MARE O TUTOR/A
SI EL JUGADOR/A ES
MENOR D’EDAT

Aquesta vinculació és per a tota la temporada __________ - __________

4/5 Exemplar per a la Representació Territorial de l’FCB del Club “A”

A ____________________________________________, a __________ d’ __________________ de 20 _____

Pel Club “A”______________________________

Pel Club “B”______________________________

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Sr: _____________________________________

Sr: _____________________________________

Càrrec Directiu ___________________________

Càrrec Directiu ___________________________

V. i P.

AUTORITZADA LA VINCULACIÓ

V .i P.

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Nota: Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el Club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament emplenat acompanyat de la fotocòpia de les
llicències d’aquests jugadors amb el Club “B”.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Termini
Drets
Informació
addicional

Federació Catalana de Basquetbol
Tramitació de la llicència sol·licitada, formalització d’inscripcions i seguiment dels cursos, provisió de la cobertura d’assegurança
obligatòria esportiva, facilitar la participació en activitats i competicions de basquetbol, actes federatius i promoció d’activitats de la
FCBQ relacionades amb el basquetbol, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors derivats de les competicions d’àmbit
autonòmic, publicació de les dades esportives del federat, realització d’anàlisis i estadístiques, enviament d’informació relacionada
amb el basquetbol.
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i consentiment del interessat
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.basquetcatala.cat

CLUB
“A”

IMPRÈS DE VINCULACIÓ ENTRE CLUBS
D'EDATS SÈNIORS
El Club ___________________________________________________________ vincula el seu
Equip sènior ________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________

CLUB
“B”

amb
L’Equip sènior _______________________________________________________________ del
Club _______________________________________________________________ participant a la
Competició de ____________________________________________________________________
i declaren vinculats els següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen la
seva conformitat.
NOM I COGNOMS DEL JUGADOR/A

DATA
NAIXEMENT

DNI

SIGNATURA DEL
JUGADOR/A

SIGNATURA DEL
PARE/MARE O TUTOR/A
SI EL JUGADOR/A ES
MENOR D’EDAT

Aquesta vinculació és per a tota la temporada __________ - __________

5/5 Exemplar per a la Representació Territorial de l’FCB del Club “B”

A ____________________________________________, a __________ d’ __________________ de 20 _____

Pel Club “A”______________________________

Pel Club “B”______________________________

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Sr: _____________________________________

Sr: _____________________________________

Càrrec Directiu ___________________________

Càrrec Directiu ___________________________

V. i P.

AUTORITZADA LA VINCULACIÓ

V .i P.

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

Nota: Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el Club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament emplenat acompanyat de la fotocòpia de les
llicències d’aquests jugadors amb el Club “B”.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Termini
Drets
Informació
addicional

Federació Catalana de Basquetbol
Tramitació de la llicència sol·licitada, formalització d’inscripcions i seguiment dels cursos, provisió de la cobertura d’assegurança
obligatòria esportiva, facilitar la participació en activitats i competicions de basquetbol, actes federatius i promoció d’activitats de la
FCBQ relacionades amb el basquetbol, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors derivats de les competicions d’àmbit
autonòmic, publicació de les dades esportives del federat, realització d’anàlisis i estadístiques, enviament d’informació relacionada
amb el basquetbol.
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i consentiment del interessat
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.basquetcatala.cat

