
Us recordem que heu de remetre juntament a aquesta inscripció la següent documentació: 
DNI, llicència de caça, federativa i assegurança. 

 

 

BUTLLETÍ INSCRIPCIÓ BORSA DE CAÇADORS - CAMPANYA CONILLS 2023 

 

NOM: 

 

DNI: 

 

POBLACIÓ: 

 

TELÈFON: 

 

CORREU ELECTRÒNIC: 

 

DISPONIBILITAT DE FURES:         si   no                    número 

 

DISPONIBILITAT DE GOSSOS:        si   no                    número 

 

NÚMERO LLICÈNCIA D’ARMES:  

 

NÚMERO LLICÈNCIA DE CAÇA: 

 

NÚMERO FEDERATIVA: 

 

NÚMERO DE PÒLISSA I COMPANYIA: 

 



Consentiment campanya conills 2023 

 
A Lleida, en data del ………………........................... 
 
La 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 de abril de 
2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la 
següent informació del tractament:  

Finalitat del tractament: Participar a la campanya per minimitzar els danys a l’agricultura produïts 
per els conills, implica formar part d’un llistat amb les dades de contacte per a que els pagesos 
afectats contactin.  

Base de legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat mitjançant la firma del present 
document.  

Criteris de conservació de les dades: Les dades es tractaran durant el temps necessari per a 
mantenir la finalitat del tractament o llevat que l’interessat hagi revocat el seu consentiment. 
Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, 
adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva 
visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o 
administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el 
període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. 

Comunicació de les dades: Es podran comunicar les dades de contacte (nom, cognoms i telèfon) als 
pagesos interessats en rebre la col·laboració dels caçadors federats que participen en aquesta 
campanya.  

Drets que assisteixen a l’Interessat: 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d’accés, rectificació i supressió, portabilitat 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 de Guipúscoa, 23-25, 3ºC - 08018 Barcelona.  
E-mail: protecciodades@federcat.cat  

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@federcat.com 

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: 

Nom ..........................................................................................., amb NIF ................................. 

Representant legal de ................................................................, amb NIF ................................ 
 
Signatura de l’interessat: 

 

 

Signatura del representant legal (si cal): 

 

mailto:protecciodades@federcat.cat
mailto:dpo@federcat.com

