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Izaera pertsonaleko datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak jasotzen duena betez, 
jakinarazten dizugu lizentziaren eranskina de dokumentu honetan jasotzen diren datuak Gipuzkoako 
Gimnastika Federazioaren datu basean gordeko direla, federatu lizentziaren barne izapideak egiteko.  
 
Datu pertsonalak: Izen-abizenak, NAN, jaiotze data, sexua, jaiotze nazioa,      herritartasuna.  
Harremanetarako datuak: Helbidea, posta kodea, udalerria, probintzia, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa.  
 

a) Lizentziaren titularra naizen aldetik, Gipuzkoako Gimnastika Federazioari baimena ematen diot 
osasun datuak erabil ditzan, kirolean debekaturiko substantziak kontrolatzeko probak kudeatzeko 
eta Gipuzkoako Gimnastika Federazioaren beste edozein eskumen edo ahalmen aurrera eramateko, 
betiere lege honen arabera: azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa, osasuna babesteari eta kirol 
dopinaren aurkako borrokari buruzkoa.   

b) Lizentziaren titularra naizen aldetik, baimena ematen dut nire datuak aseguru konpainiari uzteko, 
osasun estaldura kudea dezan, kirol lesiorik gertatuta ere.  

c) Lizentziaren titularra naizen aldetik, baimena ematen dut datu hauek, behar izanez gero, 
administrazio publikoei emateko, lan, Gizarte Segurantza, Zerga, Aurrekontu, Kirol eta gainerako 
arloetako araudiek ezarritakoa betez.   

d) Lizentziaren titularra naizen aldetik, baimena ematen dut nire datuak hauei uzteko: Euskadiko 
Gimnastika Federazioa, Espainiako Gimnastika Federazioa, Espainiako Batzorde Olinpikoa eta Kirol 
Olinpikoen Elkartea, Nazioarteko Gimnastika Federazioa, Gimnastikako Europar Batasuna, 
Gimnastikako Batasun Iberoamerikarra, beste herrialde batzuetako federazio nazionalak edo kirol 
ekitaldien batzorde antolatzaileak.    
 

Aurrez, a, b, c eta d puntuetan, aipaturiko datuak utzi beharko ditu titularrak, estatuko federatu lizentzia 
gauzatzeko.  Interesatuak baimenik ematen ez badu, lizentzia eskaera ezingo da izapidetu.  
      Baimena ematen dut, lizentziaren titularra naizen aldetik, nire datuak bidaia agentziei uzteko, 
lehiaketetara joateko bidaiak antolatzeko.   Erantzuna baiezkoa bada, markatu laukia.  
      Baimena ematen dut, lizentziaren titularra naizen aldetik, Gipuzkoako Gimnastika Federazioak nire osasun 
datuak erabil ditzan, kontrol medikoa eta psikologikoa kudeatze helburuarekin.  Kirolaria goi mailako 
lehiaketetan edo probetan lehiatzen hasten denean erabiliko dira datuak.  Erantzuna baiezkoa bada, markatu 
laukia.  
     Baimena ematen dut, lizentziaren titularra naizen aldetik, gure babesleek beren produktuez eta zerbitzuez 
informatzeko informazioa igor diezadaten.   Era horretako informaziorik jaso nahi ez baduzu, marka ezazu 
dagokion laukia.  Datuak uzteko baimena ematen baduzu, marka ezazu laukia.  
    Gipuzkoako Gimnastika Federazioari baimena ematen diot berariaz, kirol lizentzia izenpetuta, kirola egiten 
ari naizenean nire irudiak hartzeko, ondoren hedatzeko edo saltzeko, bai txapelketan bertan edo bai 
hedabideen bidez.    Erantzuna baiezkoa bada, markatu laukia.  
 
Era berean, estatuko federazio lizentziaren edukitzaileak adierazten du badakiela Gipuzkoako Gimnastika 
Federazioaren pabilioietan edo kirolguneetan hartzen diren irudiak federazio horrenak direla esklusiboki, eta 
baimena ematen zaio Gipuzkoako Gimnastika Federazioari berak egoki ikusten duen hedabidean 
argitaratzeko lehiaketako emaitzak.    
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, eskubidea duzu edozein unetan 
datu horietan sartzeko, aldaketak egiteko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta abarretarako, helbide honetan:   
Anoeta pasealekua 5,behea, 47, 20014 Donostia. 
 
Lizentziaren titularraren izen-abizenak 
Titularraren sinadura .................................................................................................(NAN)  
 
Titularra adin txikikoa bada, adin txikikoaren tutoreak sinatu behar du eskaera. 
Tutorearen sinadura .................................................................................................(NAN)  
 
______________________, 2015 eko _______________ aren____(a). 
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