DATA: 05.11.18 ORIXE:

ESCOLA FEDERATIVA

CIRCULAR XERAL Nº:

Anula a:

PARA COÑECEMENTO:

05-18

de data:

TODOS LOS CLUBES
CONVOCATORIA EXAME TÉCNICO DE CINTO NEGRO
DE DEFENSA PERSOAL

ASUNTO:

Vº Bº:

TEXTO:

Para debido coñecemento e difusión de todos os interesados remítese información referente a:

CONVOCATORIA EXAME TÉCNICO DE CINTO NEGRO
DE DEFENSA PERSOAL
- Ábrese o prazo de inscrición para todos os exames de cinto negro que se celebrarán no ano 2018 -

VÍA FEDERATIVA
CONDICIONS XERAIS
DOCUMENTACIÓN XERAL:
Deberá de enviarse a esta Federación Galega antes do exame, cumprindo o prazo de inscrición.
No caso de que non se reciba no prazo fixado ou falte algún requisito, o candidato, non poderá
examinarse.
AO EXAME PRESENTARASE TORI E UKE CO:

D.N.I. E LICENZA FEDERATIVA DE
DEFENSA PERSOAL 2018/2019

PRAZO DE INSCRICIÓN:
Enviar a folla de inscrición debidamente asinada e cumprimentada xunto có xustificante de ingreso e toda a
documentación antes das 12:00h do día 30 de Novembro de 2018.
DOCUMENTACIÓN ADXUNTA
(ANEXO I)

FOLLA DE INSCRICIÓN E COTAS DE EXAME

(ANEXO II)

REQUISITOS DOS CANDIDATOS Á EXAME

(ANEXO III)

NORMATIVA LICENZAS FEDERATIVAS

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 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, salvo naqueles casos nos que fora 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 dirixíndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@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
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de data:

TODOS LOS CLUBES
CONVOCATORIA EXAME TÉCNICO DE CINTO NEGRO
DE DEFENSA PERSOAL

ASUNTO:

NOTA IMPORTANTE:
Lémbrase a todos os clubs, que os alumnos candidatos deberán cumprir a normativa
sobre a obrigatoriedade de estar en posesión das licenzas federativas NACIONAIS E
GALEGAS segundo se especifica no cadro (anexo III).
Se teñen dúbidas sobre o cumprimento desta normativa pódese solicitar directamente á
Real Federación Española de Judo e Deportes Asociados un CERTIFICADO PERSOAL
DO CANDIDATO sobre este particular.

CONVOCATORIA
ORGANIZACIÓN:

Escola Federativa Galega - F.G.JUDO.

DATA:

SÁBADO 15 DECEMBRO

HORARIO:

12H00

LUGAR:

XIMNASIO KARBO

TRIBUNAL:

MANUEL MONTERO. MARCOS BERMÚDEZ. FERNANDO MÍGUEZ

PROGRAMA EXAME:

CONSULTAR EN WEB www.fgjudo.com sección ESCOLA FEDERATIVA

ASDO. EDUARDO GALÁN PALLA
Vicepresidente 1º Federación Galega de Judo
Director Escola federativa FGJUDO

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
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Todos os datos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente e baixo ningún concepto son cedidos ou tratados por terceiras persoas,
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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 dirixíndose a:
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