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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.
Les dades facilitades seran tractades confidencialment i formaran part d'un fitxer titularitat de l'FCBQ, la finalitat del qual consisteix en la tramitació de la 
llicència sol·licitada. Una vegada aprovada podrà beneficiar-se de la condició de federat a l'FCBQ i es trobarà legalment sotmès a la normativa oficial vigent 
relacionada amb l'esport del basquetbol i especialment, a les condicions generals de les bases de competició per cada temporada, als Estatuts i reglament 
jurisdiccional de l'FCBQ i a la resta de normativa interna de l'FCBQ i que figura publicada al web oficial www.basquetcatala.cat. Per aquest motiu, el 
signatari i el seu representant legal (en cas de ser menor d'edat) declaren que coneixen aquesta normativa esportiva, així com les conseqüències derivades 
de la condició de federat i s'hi sotmeten expressament.
La condició de federat implicarà, entre altres, les següents conseqüències:
Les dades del federat seran objecte de tractament per l'FCBQ amb la finalitat de facilitar la seva participació en activitats o competicions de basquetbol, 
actes esportius o federatius, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors de la seva competència, promoció d'activitats de la pròpia FCBQ i per 
l'enviament d'informació relacionada amb el basquetbol. D'altre banda, les dades del federat seran comunicades a la Federación Española de Baloncesto 
d'acord amb la normativa esportiva, a la corresponent mutualitat o entitat d'assegurança per tal de garantir-li l'assistència sanitària i la cobertura dels 
riscs derivats de l'activitat esportiva, així com a aquelles entitats públiques o privades que resulti necessari pel compliment d'una obligació legal o de les 
finalitats expressades. Amb l'objectiu de promocionar l'esport del basquetbol i les activitats de la pròpia FCBQ aquesta estarà autoritzada a poder publicar, 
reproduir, utilitzar i difondre a través de la seva pàgina web oficial o per qualsevol mitjà, suport o format (inclòs l'audiovisual) les següents dades del 
federat: fotografies d'equip o d'esdeveniments esportius, fotografia individual, nom i cognom, data de naixement, equip, categoria, posició i alçada, 
sense que aquestes activitats impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l'afectat. La cessió inclourà tots els drets de 
reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats 
organitzades i vinculades a la Federació. Amb la finalitat d'agilitzar i garantir la transparència del joc, així com per promoure el coneixement de 
conductes antiesportives amb finalitats exemplars de millora i qualitat de l'esport, l'FCBQ estarà autoritzada a publicar amb caràcter general d'acord amb els 
seus Estatuts i normativa interna o bé, a cedir als afiliats, federats i a aquells que resultin afectats per les competicions organitzades o vinculades a 
l'FCBQ, les dades d'incidències, provisions i resolucions disciplinàries i sancionadores del Comitè de Competició i Apel·lació de l'FCBQ, derivades 
dels partits, de conductes antiesportives i en general de qualsevol infracció al Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ. Amb caràcter particular, el federat 
autoritza l'FCBQ perquè pugui notificar totes les resolucions dels seus òrgans jurisdiccionals, que li puguin afectar directament, al club per al qual ha 
sol·licitat la llicència, que resta expressament facultat per poder rebre-les en el seu nom.
Pel compliment de les anteriors finalitats, l'FCBQ impulsarà l'ús i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Pel que fa al sistema 
de tramitació telemàtica de llicencies, el federat autoritza al seu Club per tal de poder-la tramitar en nom seu, davant l'FCBQ; i també autoritza 
expressament a la persona que designi el seu club per tal que pugui descarregar les seves dades incloses a la llicència digital federativa a qualsevol 
dispositiu mòbil i des de l'aplicació informàtica BQ Llicència, als únics efectes i finalitat de poder ser inscrit a les actes de joc dels partits de les 
competicions de l'FCBQ. D'acord amb aquesta finalitat, el federat autoritza a qualsevol Club per tal de que pugui accedir a les seves dades estrictament 
necessàries per a la tramitació inicial de la llicencia, així com al seu propi club per a la seva inscripció a les actes oficials de 
joc mitjançant la seva llicència digital. L'FCBQ està autoritzada a enviar, mitjançant correu electrònic, postal o per qualsevol mitjà telemàtic, a tots 
els federats amb llicència federativa vigent o no, comunicacions sobre les activitats que organitzi, així com qualsevol altre informació relacionada amb 
la promoció de l'esport del basquetbol. Tots els destinataris autoritzen aquest tractament de les dades per part de l'FCBQ, sens 
perjudici de poder exercitar en qualsevol moment el seu dret d'oposició enviant un correu electrònic a l'adreça següent: lopd@basquetcatala.cat.

Tots els afectats podran exercitar el seu dret d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit, juntament amb fotocopia del seu 
DNI, dirigit a l'Assessoria Jurídica de l'FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa Nº 27 (08018).

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

Signatura de l'interessat

DNI:_____________________ DNI:_____________________
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