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CERTIFICADO DE ENTRENADORS

Que el meu fill/a __________________________________________________________________ ,
amb DNI núm_________________ , i domicili _____________________________________________
_________________ , és un dels esportistes pertanyents al Projecte FER 2019 impulsat per la
Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la CV.

Que______________________________________________________________________ , amb DNI
núm. _____________________ , ha sigut entrenador/a del meu fill/a __________________________
_______________________________ , en la modalitat esportiva ______________________________
_____________________ durant tot l’any 2018 i, per tant, ha sigut entrenador/a que li ha permés
incorporar-se al Projecte FER 2019.
Que hi ha un compromís entre entrenador, el nostre fill i nosaltres, perquè ____________________
___________________________________________ continue entrenant el nostre fill/a durant la present temporada i així continuar desenvolupant el programa entrenament que li ha permés formar
part del Projecte FER 2019.
Que sóc coneixedor que no dir la veritat davant la Fundació podria suposar la pèrdua de l’ajuda
econòmica del Projecte FER i també la meua expulsió del projecte.
Per deixar-ne constància, expedisc aquest certificat en _____________________ a data ______ de
________________________ de 2019.

Fdo. D. _____________				

Fdo. Dª. _______________

Firma del pare					

Firma de la mare

En compliment de Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril i la seua normativa de desenvolupament, la Fundació Trinidad Alfonso
Mocholí informa que les dades personals que ens facilite a través del present formulari i els que vaja comunicant amb ocasió de la relació
entre les parts, seran tractades amb la finalitat de concedir i gestionar ajudes als entrenadors dels esportistes. Podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació de tractament, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a l’adreça: C / Poeta Quintana nº1 baix- 46003 (València) o enviant un correu electrònic a info@
fundaciontrinidadalfonso.org, així com reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), si considera que
s’han vulnerat els seus drets. Per a més informació sobre la nostra política de privacitat, consulte en www.fundaciontrinidadalfonso.org
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