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Federació d’Esports de Muntanya
i Escalada de la Comunitat Valenciana

001

Datos de la Entidad Promotora · Dades de l’Entitat Promotora

002 Nombre

o razón social · Nom o raó social:

004 Representante

· Direcció:

006 Población

· Població:

011 Persona
012 Cargo

003

NIF/CIF · NIF/CIF:

legal · Representant legal :

005 Dirección

009 Teléfono

· Telèfon:

007 Provincia
010

· Província:

008 Código

Postal · Codi Postal:

Correo Electrónico · Correu Electrònic:

de contacto para el seguimiento del expediente · Persona de contacte per al seguiment de l’expedient:

· Càrrec :

013 Teléfono

· Telèfon:

014 Correo

Electrónico · Correu Electrònic:

La entidad promotora · L'entitat promotora

Solicita · Sol·licita:

El inicio de expediente de tramitación y remisión de un presupuesto para la · L'inici d'expedient de tramitació i remissió d'un
pressupost per a la:

Homologación de un nuevo sendero · Homologació d’un nou sender.
016 Modiﬁcación del trazado del sendero (indicar matrícula) · Modiﬁcació del traçat del sender (indicar matrícula):
017 Realización de un Control de Calidad negativo o renovación Compromiso mantenimiento (indicar matrícula) ·

015

Realització d’un Control de Qualitat negatiu o renovació Compromís de manteniment (indicar matrícula):
018

Documentación a adjuntar* · Documentació a adjuntar*

• Memoria justiﬁcativa para la homologación del sendero (junto con la documentación obligatoria)
Memòria justiﬁcativa per a l'homologació del sender (junt amb la documentació obligatòria)
* Sin dicha documentación no se podrá tramitar ningún expediente de homologación / modiﬁcación de senderos
* Sense la dita documentació no es podrà tramitar cap expedient d'homologació / modiﬁcació de senders
En aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) como responsable de tratamiento, con CIF G-03293297 y domicilio social
sito en C/ Mariano Luiña, 9 · 03201 de Elche, informa que los datos personales que se recogen a través de estos formularios se incluyen en el registro de actividades de tratamiento titularidad de la FEMECV.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como ﬁnalidad la poder contactar con el remitente, dar respuesta desde FEMECV a su petición o consulta y hacer un seguimiento posterior, así como remitir información sobre
los servicios, promociones y actividades relacionadas con FEMECV. Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la ﬁnalidad anteriormente expuesta.
La FEMECV adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y conﬁdencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación,
supresión, portabilidad de sus datos y limitación u oposición a su tratamiento reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a protecciondedatos@femecv.com o a través de
escrito en la dirección arriba indicada, acompañando una fotocopia de su D.N.I. Si el usuario considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en
www.aepd.es
En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) com a responsable de tractament, amb CIF G-03293297 i domicili social siti en C/
Marià Luiña, 9 · 03201 d'Elx, informa que les dades personals que s'arrepleguen a través d'estos formularis s'inclouen en el registre d'activitats de tractament titularitat de la FEMECV.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a ﬁnalitat la poder contactar amb el remitent, donar resposta des de FEMECV a la seua petició o consulta i fer un seguiment posterior, així com remetre informació sobre els
servicis, promocions i activitats relacionades amb FEMECV. Estes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l'únic objectiu de complir a la ﬁnalitat anteriorment exposada.
La FEMECV adoptarà les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i conﬁdencialitat de les dades d'acord amb el que disposa la legislació vigent. L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectiﬁcació, supressió, portabilitat
de les seues dades i limitació o oposició al seu tractament reconeguts en l'esmentat Reglament (UE) . L'exercici d'estos drets pot realitzar-ho el propi usuari a través d'email a protecciondedatos\@femecv.com o a través d'escrit en la direcció abans indicada,
acompanyant una fotocòpia del seu D.N.I. Si l'usuari considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es
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