CLUB
B DE TIR DE PRECISIO
P
TER
RRASSA
Apa
artat de Corrreos 539
0822
20 Terrassa
Telf.9
93-787.18.24
4 Fax 93-73
30.04.51
E-ma
ail: oficina@
@tirterrassa.e
es
SR./S
SRA.____________________
_______________________
___________
D.N.I.______________________
________________________
___________

Estim
mat/da Sr./Srra.:
Els hem d’informar que CLUB
C
DE TIR
R DE PRECISIÓ TERRAS
SSA, en co
ompliment de
d lo
blert en la Llei
L Orgànic
ca 15/1999,, de 13 de desembre,
d
de Protecc
ció de Dade
es de
estab
Carà
àcter Person
nal ( LOPD ), ha enre
egistrat les seves
s
dade
es personalls, que esta
an en
pode
er de CLUB DE TIR DE PRECISIÓ T ERRASSA, en
e un fitxer automatitzzat de dade
es de
carà
àcter person
nal per ús in
ntern del prropi club, el
e qual està
à destinat a la inscripc
ció de
dministrativa
a dels soci existents,
e
aix
xí com, pub
blicitar o do
onar a
nous socis/es, a la gestió ad
conè
èixer els pa
articipants i resultats de les ac
ctivitats org
ganitzades pel propi club.
Tanm
mateix, els informem que
q
les sev
ves dades personals
p
poden
p
ser c
comunicatss a la
Fede
eració Catalana de Tir Olímpic, a la Real Fed
deración Esp
pañola de TTiro Olímpic
co i al
ICAE
E.
el fitxer on figuren les seves
En aquest sentitt, els informem que el responsable i titular de
dade
es és el segü
üent:
CLUB
C
DE TIR
R DE PRECISIIÓ TERRASSA
A
Ctra
a.de Castelllar, Km.20,1 Pol. La Betzzuca
Aparta
at de Corre
eos, 539
08220 Te
errassa ( Barrcelona )
e ens inform
mi a la majo
or brevetat possible sobre qualsevvol canvi que és
Li sol·licitem que
dueixi a les seves dad
des identific
catives, pe
er procedir a la actu
ualització de
d les
prod
eixes.
mate
exercir els se
eus drets d’accés, recttificació, ca
ancel·lació i oposició p
preguem ho
o faci
Per e
mitja
ançant carta certificad
da, adjunta nt una foto
ocòpia del D.N.I., direc
ctament al titular
del fiitxer.
com la LOP
PD exigeix, les funcions i obligacions en matè
èria de segu
uretat refere
ents a
Tal i c
dade
es tractade
es tenen que estar deg
gudament documenta
ades, pel q
que els preg
guem
ens rretornin sign
nada aquessta carta, c omo annexx de que el citat tracta
ament és re
ealitza
sego
ons els requisits que la LOPD establleix.
Apro
ofitant l’avin
nentesa, els saludem m
molt atentam
ment.
B DE TIR DE PRECISIÓ
P
TERRASSA
CLUB

Srr./Sra.______
_______________________
______

