ACORD DE CESSIÓ DE GIMNASTA
REUNITS:
- D'una banda l'entitat
_
_
amb NIF número
i domicili a_
_
_
_ , actuant com a
CLUB ORIGEN que ostenta els drets únics del vincle i legalment representada en aquest acte pel
seu/sevapresident/a,Sr./a ____________________________________________
, major d'edat, amb
DNI número
.

- D'altra banda l'entitat
i domicili a_
CLUB DESTÍ
i legalment representada
_

_
_
en

aquest
_

_
amb NIF número
_
_ , actuant com a
acte pel seu/seva president/a, Sr./a
, major d'edat, amb DNI número

MANIFESTEN:
cedeix
al
CLUB
DESTÍ
el/la
gimnasta
_amb DNI
i número
de llicència_
durant la temporada de conjunts/equips de Gimnàstica Rítmica de
l'any en curs, perquè pugui formar conjunt/equip amb les/els gimnastes del Club Destí, per el període
_
al
_
_.
comprés entre el_

PRIMER.-

Que

CLUB

el

ORIGEN

_

SEGON.- Que un cop finalitzada la temporada de conjunts/equips, la titularitat de la llicència del/la
gimnasta serà del CLUB ORIGEN.

ACORDEN:
Que és voluntat d'ambdues entitats signar el present acord de cessió per part del CLUB ORIGEN del/la
gimnasta per la temporada de conjunts/equips de Gimnàstica Rítmica al CLUB DESTÍ, perquè formi
conjunt/equip amb gimnastes del Club Destí.
Que un cop finalitzada la temporada de conjunts/equips la titularitat de la llicència del/la gimnasta tornarà
a ser del CLUB ORIGEN i aquest mantindrà tots els drets de l'article 18 que fan referència al VINCLE
D'ORIGEN, sempre que corresponguin.

A

_

,a

de 202__,

CLUB ORIGEN

CLUB DESTÍ

Signatura President/a i segell del club

Signatura President/a i segell del club

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i el Reglament Europeo 2016/679, RGPD de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l'informem que les seves dades passaran a formar part d'un tractament titularitat de Federació Catalana de
Gimnàstica. El fet d’emplenar aquest formulari implica que les persones que el subscriuen reconeixen que la informació i les dades
indicades són seves, exactes i certes i que autoritza a la Federació Catalana de Gimnàstica al seu tractament. Pot exercir els drets
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició del tractament a Gran Via de les Corts
Catalanes, 133 5A, 08014 Barcelona o enviant un correu electrònic a federació@gimcat.com.

