
	

	

III JORNADES NACIONALS DE SENDERISME 
5 de maig de 2019, la Selva del Camp 

 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LA CAMINADA 

 
 
Dades del participant i consentiment informat                                                         Nº:.............. 
 
Nom:.......................................................Cognoms:............................................................................. 

DNI:.......................................Telèfon:..........................................Mòbil:.............................................. 

Adreça:.........................................................Població:.................................................... CP:.............. 

Nº de llicència: ....................................................... Data de naixement:............................................. 

 

En cas d’emergència avisar a : 

 

Nom:..........................................Cognoms:.......................................................................................... 

Parentiu o relació: ............................................................................................................................... 

Telèfon 1:.......................................................... Telèfon 2:.................................................................. 

 
Mitjançant  aquest document declaro voluntàriament que: 
 
1. Tinc coneixement de l’activitat a realitzar i del risc que comporten les activitats al medi natural. 
2. He sigut informat de les característiques de l’activitat (físiques, psicològiques, lloc, material 

necessari per portar a terme l’activitat, riscos inherents a la participació en l’activitat, etc.) i 
que tinc els coneixements mínims per portar-la a terme. 

3. Tinc vigent la llicència federativa o tramitada l’assegurança temporal de la FEEC. 
4. No pateixo malalties, problemes físics, mentals o legals  que em puguin desaconsellar fer 

l’activitat amb normalitat i que la meva condició física és l’adequada.  
5. Em comprometo a no estar sota els efectes de substàncies relaxants, excitants o 

al·lucinògenes en la data de la activitat. 
6. Tinc l’obligació d’atendre totes les indicacions dels organitzadors de l’activitat. 
7. Accepto la publicació del material audiovisual obtingut durant el desenvolupament de 

l’activitat. 

Declaro conèixer les condicions generals i normes d’obligat compliment per l’activitat que vull 
realitzar. 
 
_______________________, a ____ de __________________  de 2019    
 
Signat, 
	
 
 
 



	

	

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les 
seves dades seran tractades per: 
 

• Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
• G-58134081 
• La Rambla, 41 Pral. (08002) Barcelona 

 
Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al correu electrònic 
protecciodadesRGPD@feec.cat o trucant al telèfon 93 412 07 77. 
 
A la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA tractem la informació que ens facilita amb la 
finalitat de FER EFECTIVA LA RELACIÓ QUE ENS UNEIX, prestar-li el servei sol·licitat i realitzar la facturació del 
mateix. 
 
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per 
complir amb les obligacions legals. 
 
Amb  la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i 
caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per la llei la 
comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 
 
La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA l’informa que procedirà a tractar les dades de 
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la FEDERACIÓ 
D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè 
aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació. 
 
D’acord amb  els drets que li confereix la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els 
drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i aposició, dirigint la seva petició a l’adreça 
postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic protecciodadesRGPD@feec.cat. En aquest sentit, en tot 
moment disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula. 
 
L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. 
 
Finalment, la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA l’informa que amb la signatura del 
present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment. 
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