
De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos e os do seu fillo/a e/ou tutelado/a aquí 
facilitados serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade da FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D. A. con CIF G15109267 e domicilio social sito na Praza de Agustín 
Díaz nº 3 15008, A CORUÑA, para poder participar nas actividade mencionada nesta folla. En cumprimento coa normativa vixente, FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D. A. 
informa que os datos serán conservados durante O PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

A FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D. A. informa que procederá a tratar os datos de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É 
por iso que se compromete 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, dirixindo a súa petición á 
dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico datos@fgjudo.com  

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna. 
De acordo co que establece a Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, solicitamos o seu consentimento para 
utilizar as súas imaxes, captadas mediante fotografías ou vídeos realizados pola nosa entidade, para publicalas nas memorias anuais, na páxina Web da Federación 
(www.fgjudo.com) e/ou nas revistas que teñan como fin principal o fomento e difusión do Judo. 

SI AUTORIZO o tratamento das imaxes.  

NON AUTORIZO o tratamento das imaxes. 

Finalmente a FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D. A. comunica que coa firma do presente documento outorga o consentimento explícito para os tratamentos 
mencionados con anterioridade. 

FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  D.A. - www.fgjudo.com     
Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331  

Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo  Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758  FAX 981.132440 

Estimados pais: 

A Federación Galega de Judo e a Secretaría Xeral para O Deporte da Xunta de Galicia propoñen una nova edición de 
XOGAJUDO - “Xogos Galegos Deportivos” en idade escolar coas seguintes condicións de participación: 

SÁBADO 29 DE FEBREIRO DE 2020 – Pavillón Polideportivo A Xunqueira Avda. Mar s/n 15500 San Valentin – FENE A CORUÑA 

Para a boa organización deste Campionato, ademais da máxima participación é imprescindible que entreguedes canto 

antes esta folla de inscrición ao profesor.  

Posteriormente recibiredes información sobre HORA DE ASISTENCIA E Nº DE TATAMI, onde participarán os vosos fillo/as. 

Esperamos contar con a vosa colaboración e participación. 

Atentamente: FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO 

................................................................................................................................................. 

FOLLA DE INSCRICIÓN 

 Como pais ou titores do neno/a: 

Nome e apelidos         

PARTICIPANTE 
Nº LICENZA 

Ano de   
Nacemento 

Peso 
Club ou Colexio 

onde practica Judo 

Autorízolle a participar no XOGADE 2020 “Xogos Galegos Deportivos” en idade escolar, que se celebrará o 29 de Febreiro, 

confirmando a súa participación salvo causa de forza maior, para o que asino a presente inscrición. 

Asdo. __________________________ 

Data límite de inscrición:  Xoves día 30 de Xaneiro 
Entregar ao profesor de Judo cuberto e asinado 
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