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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que els vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers següents:
1. Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, la finalitat del qual és gestionar les dades identificatives necessàries per poder exercir les professions de l'esport regulades a la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. L’òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Avinguda dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat (cceece@gencat.cat).
2. En cas de presentar la sol·licitud a l’Oficina de Gestió Empresarial, les dades també seran incorporades i tractades al fitxer anomenat Tractament d’expedients administratius la finalitat del qual és tramitar els expedients administratius relacionats amb l’àmbit competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. L’òrgan responsable del fitxer és l’Oficina de Gestió Empresarial i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona (bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat). 
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Autoliquidació de la taxa per a la sol·licitud de certificat per a la incorporació en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitor, entrenador i director esportiu
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Objecte de la taxa
Sol·licitud de certificat per a la incorporació en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitor, entrenador i director esportiu (65,55€).
Justificació d'ingrés
Import de l'ingrés efectuat a favor del Tresor de la Generalitat, al compte restringit del Consell Català de l'Esport per recaptar aquesta taxa:
Número del compte bancari al qual s'ha de fer l'ingrés:
ES29 2100 0148 5602 0059 7260
Segell bancari d'ingrés
Presidència
Generalitat de Catalunya
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