
 
 

CAMPIONAT AUTONÒMIC DE COMPAK SPORTING 2022 
 

Camp de tir LA NORA (LLEIDA) 
21 de maig de 2022 

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ 
 
Nom i cognoms:  ______________________________________________________  
 
Data de naixement: _____/_____/______D.N.I.: ____________________________  
 
CATEGORIA: 
  
SÈNIOR �   VETERANS  �   MÀSTER �     HOMES � 

  
DONES �           JÙNIOR�    INICIACIÓ �    TIR ADAPTAT �  
 
Júnior	els	nascuts	entre	l’1/01/2002	i	el	31/12/2009	
Homes	els	nascuts	entre	l’1/01/1967	i	el	31/12/2001	
Sènior	els	nascuts	entre	l’1/01/1957	i	el	31/12/1966	
Veterans	els	nascuts	entre	l’1/01/1950	i	el	31/12/1956	
Màster	els	nascuts	abans	de	l’1/01/1950	
Dones,	categoria	única	(tret	del	júnior	femení)	
 
Nacionalitat: _______________________ Telèfon: __________________________   
 
Adreça: __________________________________  __________________________  
 
Còdic Postal i Província: ____________________  __________________________  
 
IMPORT DE L’INSCRIPCIÓ (es pagaran al camp de tir) 
60,00 € (HOMES TOTES LES CATEGORIES) 
40,00€  (DONES) 
GRATUÏT JUNIOR 

Firma: 

 

Consentiment per a la publicació d’imatges 
GENERAL 
CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES I DADES. 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de 
conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR ) i la Llei (ES) 
1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 
Fi del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans 
de comunicació. En cap cas es publicarà el nom de l'Interessat. 
Legitimació: El tractament de les teves dades personals inclosa les imatges està basat en el consentiment que has de prestar mitjançant la signatura del present 
document. En  tot moment podràs retirar el teu consentiment . 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es 
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seu donimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
Comunicació de les dades: Signant la inscripció autoritza també el tractament de les seves dades i imatges per part de la Federació Catalana de Caça 
Drets que assisteixen a l'Interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat 
de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. 
Dades de contacte per exercir els seus drets: FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla Guipúscoa, 23-25 3ºC - 08018 Barcelona (Barcelona). Email: 
protecciodades@federcat.cat.   
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal. 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:  

 


