
 

 INSCRIPCIÓ ANUAL CLUB  RFETA 
    

TEMPORADA:       DATA:   

Nom Club:       NIF CLUB   

Nom president/a   DNI   

Nom secretari/a   DNI   

 

Disciplines que és practiquen al club: 

☐ Aire Lliure       ☐ Tir en Sala        ☐Tir de Bosc        ☐Tir de Camp      ☐Kyudo 

 
Instal·lacions que utilitza habitualment el club: 

Adreça (carrer, CP, població  i prov.)   Disciplina 

  

Adreça (carrer, CP, població  i prov.)       Disciplina 

  

 

☐ El club no disposa ni utilitza habitualment cap instal·lació 

 
DADES DEL CLUB: 
AUTORITZEU A QUE LES DADES APORTADES  FIGURIN A LA NOSTRA BASE DE DADES A EFECTES DE REBRE 

CORRESPONDÈNCIA I INFORMACIÓ DE LA FEDERACIÓ     SI         NO   J               

AUTORITZEU EXPLICITAMENT TAMBÉ A PUBLICAR EL / ELS CORREU/S ELECTRÒNIC/S, I EL/ELS TELEFONS, APORTATS, 
AL WEB DE LA FCTA I QUE AQUESTES DADES PUGUIN SER FACILITADES A QUI SOL·LICITI INFORMACIÓ DEL CLUB            

SI         NO   J               
 

Web Club        

e-mail contacte Club    

Nom Persona contacte   Càrrec    Tel.   

Adreça fiscal club 
(carrer, CP, població  i prov.) 

  

Adreça correspondència 
(carrer, CP, població  i prov.) 

  

 
Signatura president/a                          segell del club                          Signatura secretari/a 

 
 
 
 
 
 

 

OBLIGATORI ADJUNTAR EL LLISTAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB SEGELLAT PEL CCE 
 

 

DOCUMENT D'INFORMACIÓ, COMPROMÍS 1 AUTORITZACIÓ DE CLUBS 
 

El Club AUTORITZA a la Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA), amb NIF número Q5855009F, a la recollida d'informació referent a les dades de caràcter personal i al tractament 

informàtic de les dades facilitades pel club, donant la seva acceptació i consentiment per ser inclòs en el fitxer de la FCTA, 1 es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades i de 

comunicar les modificacions que hi hagi en el futur. Que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a l'esmentat fitxer. Que la FCTA disposa de totes les mesures de 

seguretat en mateixa de protecció de dades de caràcter personal recollides al Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Que pot dirigir-se a la FCTA, domiciliada a Rambla Guipúscoa, 23-

25 2n E, 08018 Barcelona per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

El Club en condició de Club o associació adscrita a la Federació, col labora en la gestió de les llicències federatives.  

Que la gestió de les dades federatives, implica un tractament de dades personals, que comporta el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal 

per a ambdues parts, i que el club en la recollida de les dades ha recollit el consentiment del implicat per al tractament i cessió de les seves dades de caràcter personal. 

Que respecte a les noves altes de federats incorporats pel propi club, DECLARA que es troba en possessió dels formularis de recollida de dades de les persones físiques establerts per la 

FCTA, que aquests estan signats pels interessats, i que el Club es compromet a entregar els esmentats documents a la FCTA, en un termini màxim de 7 dies, per a la correcta il·legal, 

incorporació i validació de les dades per part de la FCTA, i accepta que en cas de que no s'entreguin els esmentats documents no es procedirà a l'entrega de la llicència. 
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