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E-MAIL
2019. urtean federazio-lizentzia izan baduzu, bete soilik NAN zenbakiaren eta izen-abizenaren atala; bere
garaian informazioa eman zenueneteik zerbait aldatu bada ere, adierazi

MENDI FEDERAZIOKO LIZENTZIA
Licencia Federación de Montaña

□

2020
□

E.M.F-F.V.M (Euskal Mendizale Federakundea)

F.E.D.M.E. (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada)

ASEGURUAREN ESTALDURA
Cobertura del Seguro

□

ESTATUA
Estado

□

PIRINEOAK
Pirineos

□

MUNDIALA
Mundial

GEHIGARRIAK
Suplementos

□

MENDIKO BIZIKLETA
Bicicleta de Montaña

□

ESKI ALPINOA
Esquí Aplino

□

SNOW

□

ESPEDIZIOAK
Expediciones

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, eta hura garatzeko 679/2016 (EB)
Erregelamenduak, apirilaren 27koak, xedatzen dutenarekin bat etorrita, jakinarazi nahi dizugu inprimaki edo euskarri informatiko bidez
erregistratutako datuak soilik federazio-lizentziarekin lotutako zerbitzuak emateko xedez erabiliko direla, eta Euskal Mendizale
Federazioa jabe duen fitxategi informatiko batean gordeko direla; Datuak Babesteko Agentzian inskribatuta dago fitxategi hori. Horrez
gain, jakinarazi nahi dizugu, federazioaren araudian xedatutakoa betez, Euskal Mendizale Federazioak Lizentzia emateko beharrezkoa
den dokumentazioa soilik izapidetuko dutela Lurralde Federazioek, klubekin batera; legez dagokien tratamendua emango diete horiei,
eta ematerakoan zuten xederako erabiliko dira soilik.
Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kanporatzeko, aurre egiteko eta ezeztatzeko eskubideak balia ditzakete, eskaera
Euskal Mendizale Federaziora bidaliz: Errotaburu pasealekua 1, 9.a, 20018 Donostia. Eskari horretan, interesdunaren izena eta abizenak
jasoko dira, bai eta jakinarazpenetarako helbidea, nortasun agiri nazionalaren fotokopia edota pasaportearena ere. Ordezkari baten
bidez egiten bada, horren fede ematen duen dokumentu baten bidez egiaztatu beharko da. Zehaztutako xederako beharrezkotzat jotzen
dira eskatutako datuak. Datuen tratamenduaren aurka egiten ez bada, ulertuko da isilbidez baimena ematen dela datu horien
tratamendurako, bai eta aipatutako erakunde horiei lagatzeko ere.
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