FULL D’INSCRIPCIÓ, AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A L’ACTIVITAT I FITXA DE SALUT
DADES DE QUI S’INSCRIU:

NOM i COGNOMS
DATA de naixement

Edat

anys

Curs

DADES DE CONTACTE:

Telf. contacte 1

és de

Telf. contacte 2

és de

email x infos
CURS:

ESCOLA PUIGGRACIÓS de La Garriga

CONSTRUCCIÓ 1r-3r, dilluns
CONSTRUCCIÓ 4t-6è, dilluns
ESCOLA TAGAMANENT de La Garriga

CONSTRUCCIÓ 1r-3r, dimarts
CONSTRUCCIÓ 4t-6è, dimarts
ESCOLA BERTÍ de L’Ametlla del Vallès

CONSTRUCCIÓ 1r-3r, dimecres
ACOMPANYAMENT CREATIU P4-P5, divendres
SALUT:

(Aquí enganxarem a Can Xic la còpia delcarnet de salut que ens envieu adjunt)

Esmenteu siusplau possibles impediments
físics o psíquics (alguna disminució, problema de mobilitat, de vista o oïda?), malalties
cròniques o al·lèrgies o règim que afectin a
qui s’inscriu:

PAGAMENTS:

Per aquesta activitat, pagaré la quantitat de:

75

€

trimestralment

can Xic em girarà un rebut a l’octubre, el gener i el maig d’aquesta quantitat al compte:

E S
Nom i Cognoms titular del compte:
Signatura
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AUTORITZACIONS MEMORS:

Autoritzo al/la menor a quines dades consten més amunt a participar a les activitats
programades en l’activitat en la qual s’inscriu.
També autoritzo als monitors i responsables de l’activitat a:
· Que sigui atès per un metge en cas d’accident.
· Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica.
· Ser fotografiat durant la realització de les activitats pels dirigents de l’activitat i poder
publicar aquestes fotografies (sempre procurem fotografiar més el que fan que no pas
als nens).
POLÍTICA DE PRIVACITAT (Llei Dades personals)
A Can Xic assumim el compromís de garantir la privadesa de l’usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que
recaptem:
◦ Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
◦ Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
◦ Quina és la legitimació per al seu tractament.
◦ Durant quant de temps els conservem.
◦ A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
◦ Quins són els seus drets.
Responsable: Miquel Sebastià Murtra (47810821P) C/ Can Xic Corder, 13
La Garriga 08530 (Barcelona-Espanya) canxic@canxic.com
Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:
• FORMULARIS DE PROCESSAMENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS (inscripcions)
◦ Finalitat: Donar-li d’alta com a client, gestionar les seves comandes, inscripcions, permetre’ls l’accés als serveis reservats als clients
de la nostra web i informar-li de les nostres activitats, productes i serveis, així com enviar-li comunicacions comercials dels nostres
productes, serveis inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, WhatsApp), si marca la casella d’acceptació.
◦ Legitimació: El consentiment de l’usuari en registrar-se a través del nostre formulari de registre i en marcar la casella d’acceptació
d’enviament d’informació.
◦ Conservació: Fins que l’usuari registrat sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que es requereixi per gestionar els serveis contractats o que existeixi
obligació legal.
DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves
dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb
anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:
◦ Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
◦ Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides.
◦ Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
◦ Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
◦ Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
◦ Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades més
amunt), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Data:

Signatura:

Nom i Cognoms de qui signa:
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