Agrupación Deportiva NAUTICO DE NARON
Polideportivo de A Gándara, 148
15570 NARON
Telf-fax: 981 38 91 39
www.nauticonaron.com
nauticonaron@gmail.com

SOLICITUDE DE LICENZA DEPORTIVA 2020/21
Os datos aquí facilitados serán incorporados a un ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxa
titularidade corresponde a a Federación Galega de Natación. A finalidade deste ficheiro será a de tramitar a súa alta como
federado e a xestión da súa licenza federativa para a súa participación nos cursos e campionatos aos que concorra, así
como para o envío das notificacións e publicacións da Federación.
Os seus datos serán tratados pola empresa de asistencia sanitaria, para a xestión do seguro médico obrigatorio dos seus
federados e o tratamento das posibles lesións ou accidentes acaecidos durante o desempeño da actividade. Así mesmo,
cando o deportista participe en competicións de ámbito nacional, os seus datos serán cedidos á Real Federación Española de
Natación, así como aos distintos comités para o estudo, tramitación ou resolución dos distintos expedientes iniciados no seo
da federación derivados da práctica da natación.
O deportista acepta e consente que durante a realización dos eventos, cursos, campionatos, concursos e demais actividades
organizadas por esta, póidanse realizar sesións fotográficas para a súa posterior inclusión nas memorias anuais, na páxina
Web da Federación (www.fegan.org) e demais documentación que teña como fin principal o fomento e difusión da natación.
Os deportistas federados, se o desexan, poden acceder, rectificar, cancelar e oporse ao tratamento dos seus datos,
dirixíndose á Federación Galega de Natación na seguinte dirección: Avda. Glasgow nº13. 15008 A Coruña, acompañada de
copia do DNI ou pasaporte.

D/Dna: ............................................................. con DNI nº .....................,
solicita a tramitación

dá súa licenza territorial pola Agrupación Deportiva

Náutico de Narón-639,

pertencente á Federación Galega de Natación, para a

tempada 2020/2021.
Asdo.: O deportista

Conformidade do pai/nai ou titor/a (en caso
de menores de idade)

D/Dna ………..………………….….. Nº DNI: …….………
NOTA: Os nadadores/as que realizan por primeira vez a licenza deben acompañar xustificación da
data de nacemento, con copia do DNI digitalizada (pdf o jpg), ou na súa falta do libro de familia.

En …………….…….., a ….…. de …..……………. de 20 ..…
AUTORIZACION PARA TOMA E PUBLICACION DE IMÁXES A MENORES POLA AD NAUTICO DE NARON
Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro dos medios ao alcance da sociedade e a posibilidade de que nestes
poidan aparecer imaxes do voso/ s fillo/ s durante a realización das actividades da AD Náutico de Narón e dado que o dereito
á propia imaxe está recoñecido ao artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á
honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e a Lei 15/1999, do 13 de Decembro, sobre a Protección de Datos de
Carácter Persoal.
A AD Náutico de Narón pide o consentimento a l@ s nais/pais ou titores legais para poder publicar as imaxes nas cales
aparezan individualmente ou en grupo que se poidan realizar a l@ s deportista, nas diferentes actividades, competicións ou
encontros nas que se organicen ou ben participen.
Dona/Don.......................................................................con
DNI
..........................
como
nai/pai/titor
de
…....................................... □ AUTORIZO □ NON AUTORIZO á AD Náutico de Narón ao uso das imaxes realizadas en
actividades, competicións, etc, organizadas, ou na que se participe e que poderán ser publicadas en: Páxina web do club
www.nauticonaron.con e redes sociais, Filmacións destinadas a difusión non comercial, Fotografías para xornais, revistas ou
publicacións deportivas, cartelería ou folletos publicitarios da entidade.
Asdo:

