
 
 

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és la Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i l'informa que aquestes 

seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR) i la 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la  f inalitat de  mantenir una  relació comercial. Les  dades es conservaran durant no més 

temps del necessari per mantenir la fi del tractament, i quan ja no siguin necessàries per aquesta finalitat es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per 

garantir la su donimización o la destrucció total de les mateixes. El tractament de les dades està basat en el manteniment i desenvolupament de la relació contractual. 

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament. Així mateix, 

s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint- se a 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA en Rambla Guipúscoa, 23-25 3ºC -08018 Barcelona(Barcelona). Email: protecciodades@federcat.cat. També podrà 

interposar una reclamació a la www.aepd.es 

 

 

 

1 .- DADES DEL GOS: Marca amb una X : ...... P. ANDALÚS  ...... MANETO 

Nom del gos: ……………………………………………………………………Data de naixement: …….…/….…./.…………..  
Color: ............................................................................ Sexe:…………………………..  
Núm. de Microxip: …………………………………………………………………………………………  
 
2.- DADES DEL PROPIETARI/A: 

Nom i cognoms: ……………………………………………………………………………………………………………………………………....  
DNI: ……………………………… Llicència federativa:…………………………………..……..... Telèfon: ...............................  
Email…….………………………..................................... Adreça:……..……………………………………….............................  
Localitat:………………………………………………………Província:………………………… …………………....C.P ……………………. 

LES INSCRIPCIONS ES TRAMITARAN A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓ AUTONÒMICA. 

Últim dia de presentació de les inscripcions 3 d ’octubre de 2022 a traves del correu: 

INSCRIPCIONS@FEDERCAT.CAT 

L'import d'inscripció és de 35€  en el número de compte IBAN ES32 2100 0884 1002 0020 9289, 
indicant: NOM COMPLET PARTICIPANT + C. PODENCO ANDALÚS I MANETO. 

És obligatori emplenar tots els camps, així com signar el present butlletí.  

Permisos específics (marqui la casella corresponent en cas afirmatiu): 

__ Consento que s'utilitzi el meu número de telèfon perquè Federació Catalana de Caça pugui comunicar-se amb mi a través 
de la plataforma de missatgeria multi-plataforma W hatsApp, millorant aix í la rapidesa i eficàcia de les diferents gestions i 
comunicacions. 

___ Consento la publicació de la meva imatge en Internet, xarxes socials i altres mitjans similars per a difondre les activ itats 
de la seva entitat . 
 
___ Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat . Podrà retirar aquests consentiments 
en qualsevol moment. 
 
___  En el cas de persones menors de 14 anys o incapaços, haurà d'atorgar el seu permís el pare, mare o tutor del menor o 
incapaç. 

 

Signatura de l'interessat:      Signatura de l'interessat  
 (en el seu cas, pare, mare o tutor): 

mailto:protecciodades@federcat.cat
http://www.aepd.es/

