
 

SOL·LICITUD D'HABILITACIÓ / CONVALIDACIÓ 

DE TÌTOLS EXTERNS DE TÈCNICS EN BALL ESPORTIU 
 

Dades del peticionari/a 

Nom Cognom 1 Cognom 2 DNI Càrrec 

     

Carrer i núm. Codi Postal Localitat Província 

    

Adreça email Telèfon fix FAX Mòbil 

    

 
Dades de la titulació 

Titulació actual Nivell 

  

Nom de l'entitat emissora Localitat 

  

Adreça email Telèfon fix FAX Mòbil 

    

 
El/la sota signant sol·licita al Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE)  

la homologació/convalidació de la seva titulació amb la corresponent de la FCBE de (Monitor / 

Tècnic Esportiu / Tècnic Organitzatiu / Jutge) _______________________, en la disciplina 

____________________________, per a la qual cosa presenta la següent documentació: 

 
Fotocòpia del DNI.  

Fotocòpia titulació actual. 

Pla d'Estudis del curs realitzat (contingut del curs, matèries cursades, hores lectives de 

cada matèria, ...), signat per l'entitat emissora. 

Experiència esportiva amb certificació de les hores de pràctica realitzades.  

Comprovant ingrés de taxes al compte de la FCBE (ES02 0081 0142 7900 0137 9240). 

 

_____________ a ___ de ______________ de 20__ 

 

 

 

Signatura del/la peticionari/a  

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran 
incorporades al sistema de tractament del qual és titular FEDERACIO CATALANA DE BALL ESPORTIU, amb CIF G64962145 i domicili social a VILADOMAT 

184-186 ESC A 1º 3ª 08015, BARCELONA,, i que tot seguit es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. 

Per als tractaments que ho requereixin, s'informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències 
internacionals que FEDERACIO CATALANA DE BALL ESPORTIU té previst dur a terme: 

- Finalitat: Gestió dels processos de admissió en l'entitat. 

- Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment esmentada. 

- Base legítima: El consentiment de l'interessat.  

D'acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del 
tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment 
prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@FCBE.CAT. Es podrà adreçar 

a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

FEDERACIO CATALANA DE BALL ESPORTIU informa que mitjançant la signatura d’aquest document vostè atorga el consentiment explícit per al 
tractament de les dades amb les finalitats esmentades més amunt. 


