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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE: 

Dades Entitat 
ENTITAT:  EQUIP:

CATEGORIA: 

Dades Titular
NOM:  COGNOMS: 

DNI/NIE/NIF:  NÚM. TSI:  PASSAPORT:  SEXE: 

NACIONALITAT:  DATA NAIXEMENT:  LLOC NAIXEMENT: 

DOMICILI: 

POBLACIÓ:  CODI POSTAL: 

TELÈFONS: E-MAIL:

Aquesta  sol·licitud  de  llicència  acredita  la  vinculació  que  existeix  entre  el  Club  i  el  titular,  d'acord  amb  el  que  disposa  el  Reglament 

Jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol. 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable Federació Catalana de Basquetbol 

Finalitat Tramitació de la llicència sol·licitada, formalització d’inscripcions i seguiment dels cursos, provisió de la cobertura 

d’assegurança obligatòria esportiva, facilitar la participació en activitats i competicions de basquetbol, actes federatius 

i promoció d’activitats de l'FCBQ relacionades amb el basquetbol, resolució dels expedients disciplinaris i

sancionadors derivats de les competicions d’àmbit autonòmic, publicació de les dades esportives del federat, 

realització d’anàlisis i estadístiques, enviament d’informació relacionada amb el basquetbol. 

Legitimació Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i consentiment del interessat 

Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal 

  Termini Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació adicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: 
http://www.basquetcatala.cat 

Amb l'objectiu de promocionar el basquetbol i la millora i qualitat de l’esport, l’FCBQ estarà autoritzada a poder utilitzar i difondre a través de la seva pàgina 

web, xarxes socials o per qualsevol mitjà, suport o format dades esportives del federat, vídeos i fotografies on aparegui, sense que aquestes activitats 

impliquin un benefici econòmic a favor de l'afectat. La cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de 

les imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades o vinculades a la Federació. Igualment l’FCBQ podrà convenir la 

retransmissió dels partits de competició oficial o amistosa a través de les televisions i mitjans de comunicació que consideri oportuns. Amb la signatura del 

federat es reconeix que, si l’interessat exercita el seu dret d’oposició de les seves dades, l’FCBQ no pot garantir l’eliminació total i immediata de les 

publicacions de dades, ja siguin digitals o documentals, ni controlar el número de descàrregues realitzades per tercers. 

Amb la finalitat de garantir la transparència del joc, l’FCBQ publicarà d’acord amb la seva normativa interna totes les provisions i resolucions 

dels òrgans jurisdiccionals federatius. El club pel que s’ha sol·licitat la llicència, queda facultat per poder-les rebre en nom del federat. 

El sotasignat autoritza a que qualsevol Club pugui accedir a les seves dades únicament per tal de tramitar telemàticament la seva llicencia davant l’FCBQ. 

També autoritza a la persona designada pel seu club, a descarregar la seva llicència digital des de l'aplicació BQ Llicència, a fi de ser inscrit a les actes de 

joc dels partits. 

Tanmateix, mitjançant la signatura d’aquesta sol·licitud de llicència, s’autoritza a l’FCBQ per tal que realitzi les notificacions de provisions i resolucions dels 

Comitès jurisdiccionals mitjançant l’adreça electrònica oficialment designada pel seu club i, també a través de l’àrea privada de clubs de la web federativa. 

La resta de notificacions sobre les activitats que organitzi l’FCBQ o d’altres relacionades amb el basquetbol es podran enviar per qualsevol mitja telemàtic 

o postal. Per aquets enviaments es podran utilitzar eines que permetin el seguiment, anàlisi i realització d’estadístiques amb la finalitat de verificar la

correcta entrega i valorar la resposta rebuda, a fi de millorar la comunicació amb els destinataris. No obstant, es podrà donar de baixa d’aquests

enviaments en qualsevol moment.

El sotasignat o el seu representant legal (en cas de ser menor d’edat) declara que l’interessat és apte per a l’esport i autoritza el tractament

i cessió de les  seves  dades  d’acord  amb  aquesta  clàusula,  quedant  sotmès  a  la  normativa  oficial  vigent  relacionada  amb  l'esport

del basquetbol i a la resta de normativa interna de l’FCBQ que figura publicada a la seva web www.basquetcatala.cat.

D'altra banda declara conèixer el protocol COVID-19 d'aquesta FCBQ, en relació a la presencia i participació en competicions FCBQ i es 
compromet a complir amb el que es disposa en el protocol.

Signatura del pare, mare o tutor 
(si l'interessat és menor d'edat). Signatura de l'interessat

DNI: 
DNI: 

Data:  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/producciofcbq/recursos/documents/lopd/2_avis_legal.pdf
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