MATRÍCULA CURS DE PORTERS

D. ........................................................................ , amb D.N.I. ..........................................................................
fa constar amb els efectes de DECLARACIÓ JURADA:

Únic . - Que reconec com a cert i veritat que he estat informat per l'Escola d'Entrenadors de la Federació
Catalana de Futbol que al no complir amb el requisit per tramitar el Diploma Oficial de la RFEF, al finalitzar el
curs rebré un certificat únicament d’assistència i que aquest no té validesa com a titulació.

I perquè així consti davant de qui procedeixi, amb els efectes indicats, expedeixo i signo la present a,
..........................., a ....... de ................................. de 20......

Signatura

En compliment de la LO 15/1999, de la Federació Catalana de Futbol , li informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer el
titular del qual és la Real Federación Española de Futbol, amb la finalitat de mantenir la relació que s'estableix amb aquesta Federació i
possibilitar el compliment de les funcions estatutàries, reglamentàries i legals que afecten a la mateixa. Als efectes que preveu l'article 6 de la
Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal presta el seu consentiment al tractament de les seves dades de
caràcter personal vostè accepta expressament que puguin ser cedides i / o comunicades les seves dades, exclusivament per a les finalitats que
s'han descrit, a entitats públiques i / o privades. També autoritza expressament que les seves dades puguin ser fets públics en aquells supòsits
en què sigui necessari per al compliment de les funcions d'aquesta Federació (classificacions, convocatòries, participació en esdeveniments
esportius, etc. ). Finalment l'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer mitjançant l'enviament per
correu ordinari de la seva sol·licitud per escrit, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document equivalent a la següent adreça : Carrer Sicília,
93-97 1r – 08013 Barcelona.

