AUTORIZACIÓN PARA RECOLLER AOS
DEPORTISTAS

D./Da.

con DNI nº:

e teléfono/os:
como pai, nai ou titor/a do/a Judoka
con DNI nº:

e licenza federativa nº:

SOLICITO QUE O MEU FILLO/A-TUTELADO-A (cuxos datos figuran mais arriba), POIDA VOLTAR CONMIGO E BAIXO A
MIÑA REPONSABILIDADE, O SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 AO MARXE DA EXPEDICIÓN OFICIAL, DA FASE FINAL DO
CAMPIONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE JUDO, MASCULINA E FEMININA, QUE SE CELEBRARÁ EN VALENCIA, EXIMINDO
DE CALQUERA RESPONSABILIDADE A FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E DEPORTES ASOCIADOS.

E para que así conste aos efectos oportunos asino esta autorización.
En

a

de

ABRIL

de 2019

Asdo.

De conformidade co establecido na L.O. 1/1982 de 5 de maio, de Protección Civil do Dereito ao Honor, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe, e na L.O. 1/96, de 15 de xaneiro, da
Protección Xurídica ao Menor AUTORIZO á Federación Galega de Judo e D.A., a incluír as imaxes do noso fillo/a ou tutelado/a en os medios e soportes de comunicación (páxinas web, revistas,
vídeos, medios de comunicación, memorias, carteis, etc.) que esta Federación considere oportuno, co fin de difundir as actividades que a Federación ofrece. A Federación Galega de Judo e D. A.,
non poderá utilizar estas imaxes para finalidades distintas e informa que coa firma do presente documento outorga o consentimento explícito para o tratamento dos datos mencionados
anteriormente do seu fillo/a e/ou tutelado/a.
En aras a dar cumprimento ao RGPD (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 que entrou en vigor o 25 de maio de 2016 aínda que de plena aplicación desde o 25
de maio de 2018, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e seguindo as recomendacións e Instrucións emitidas
pola Axencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aproveitamos para informarlle que a FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS procederá a tratar os datos de carácter
persoal que vostede proporcionounos previamente, de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada coa finalidade de manter as nosas relacións contractuais,
comerciais e profesionais que nos unen a Vostede, así como para o envío de comunicacións postais, telemáticas, ou por outros medios, con ocasión de acontecementos puntuais, ou en certos
períodos do ano, que poidan ser de interese do afectado.
Todos os datos recolleitos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son cedidos ou tratados por terceiras
persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento do titor ou representante legal do menor, salvo naqueles casos nos que for imprescindible para a correcta prestación do servizo. É por iso
que FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan
inexactos. De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e
oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos ou das imaxes, dirixíndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@fgjudo.com
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