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 MODEL DE CARTA DE BAIXA TEMPORADA

NOM DE CLUB

LLICÈNCIA

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvolei.cat 
Les Jonqueres, 16 5è C 
08003   BARCELONA 
Tel: 93/238.41.77 
Fax: 93/268.23.36 
e-mail: fcvb@fcvolei.cat

NOM DE L'EQUIP

NOM DE L'INTERESSAT/DA

DNI/PASSAPORT/NIE

CATEGORIA

REUNITS 
  
 

COMPETICIÓ

SEXE

Rescindir l'acord que tenien entre ambdues parts, per la qual cosa, l'interessat/da és 
lliure de poder fitxar per una altra Entitat en el decurs de la present temporada.

En/Na

amb DNI/Passaport/NIE en la seva qualitat  de

Per la banda de l'interessat/da (si és menor d'edat haurà d'anar signat pel 
pare/mare/tutor-a):

En/Na

amb DNI/Passaport/NIE en la seva qualitat  de

ACORDEN 
  
 

Ambdues parts signen el present document per tal de donar-li plena validesa.

A a de de

L'interessat/da El Club (signatura i segell)

Per la banda del Club: 

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de 
manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Voleibol i incorporades al fitxer corresponent registrat a l'AEPD per al manteniment 
de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva 
difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats  
diferents. Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Jonqueras, 16, 5è, 08003 Barcelona, o a la 
direcció de correu fcvb@fcvolei.cat acreditant la titularitat conforme a dret.
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 MODEL DE CARTA DE BAIXA
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16 5è C
08003   BARCELONA
Tel: 93/238.41.77
Fax: 93/268.23.36
e-mail: fcvb@fcvolei.cat
REUNITS
 
 
Rescindir l'acord que tenien entre ambdues parts, per la qual cosa, l'interessat/da és
lliure de poder fitxar per una altra Entitat en el decurs de la present temporada.
Per la banda de l'interessat/da (si és menor d'edat haurà d'anar signat pel
pare/mare/tutor-a):
ACORDEN
 
 
Ambdues parts signen el present document per tal de donar-li plena validesa.
L'interessat/da
El Club (signatura i segell)
Per la banda del Club: 
En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Voleibol i incorporades al fitxer corresponent registrat a l'AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats  diferents. Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Jonqueras, 16, 5è, 08003 Barcelona, o a la direcció de correu fcvb@fcvolei.cat acreditant la titularitat conforme a dret.
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