ANEXO II
SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O
DEPORTE NÁUTICO (REMO/VELA/PIRAGÜISMO)
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN
DATOS DA PERSOA CERTIFICANTE
Nome:

1.º apelido:

Federación:

Cargo:

2.º apelido:

NIF:

DATOS DA ENTIDADE DEPORTIVA
Nome da entidade:

NIF:

Equipo de referencia:

CERTIFICACIÓN
A persoa presidenta ou secretaria da federación certifica:
1. A temporada do club é:
2018/2019
2019
2. Que o ámbito da competición do equipo de referencia é:

PROVINCIAL

AUTONÓMICA

NACIONAL

3. Que o número de licencias federativas son:
4. Número de equipos participantes por categoría na actual temporada:
Pre-benxamín:

Benxamín:

Alevín :

Infantil:

Cadete:

Xuvenil:

Senior:

Outras:

5. Que o número de licenzas femininas son:
6. Que posue licenzas de deporte adaptado:

Si

Non

Número:

OBSERVACIÓNS:

Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento
Destino dos datos
Exercicio de dereitos
Máis información e contacto coa
persoa delegada de protección de
datos

Deputación de Pontevedra
Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se
deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e
documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango
legal recollida no apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal
As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a
cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou
revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

SINATURA

Lugar e data:
,

de

de

SERVIZO DE DEPORTES. Pazo provincial, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100, deportes@depo.gal, www.depo.gal

Mod: 340.033G

Responsable do tratamento

COD SIA:1998032

PROTECCIÓN DE DATOS

