
ESPORT

CAMPUS MULTIESPORT SETMANA SANTA 2023

Inscripció al Campus Multiesport de Setmana Santa de Torredembarra

   Dades del nen/a

- Cognoms nen/a:____________________________________________________________

   -  Nom: _________________               - Data de naixement: _____________________

-   Adreça (carrer, núm., pis, població):__________________________________________________

   - Telèfon/s contacte tutor: _________________ / __________________

   - Adreça electrònica:___________________________________________________________

    Nom i cognoms del tutor: _____________________________________________________

     En qualitat de     □ pare     □ mare     □ tutor/a legal

 Indiqueu si fareu ús del servei d’acollida (de 8.30 a 9 h, i de 13 a 13.30 h)

         □  Els dos horaris, matí i migdia.

       □  Només de 8.30 h a 9 h

        □  Només de 13 a 13.30 h

Autoritzo  a  ______________________________________________,  com  a  (parentesc  o
relació amb el menor) _______________ a recollir el menor.

Autoritzo a que el/la menor pugui marxar sol/a     Si     □          No     □

Dades d’interès del/la menor:

Les activitats de piscina van adreçades a infants de primària en amunt. Si respon a aquest 
criteri, indicar:

         □  Sí sap nedar

       □  No sap nedar

        □   Altres _______________________________________________________________

Pateix algun tipus d’alèrgia o malaltia crònica? En cas afirmatiu, indiqueu quina.  No   □   Sí    □
___________________________________________________
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Te alguna dificultat intel·lectual, d’aprenentatge i/o motriu o necessitats especials?

En cas afirmatiu, indiqueu quina. No   □          Sí    □
____________________________________________________

Afegiu qualsevol informació que considereu necessària o important:

____________________________________________________
____________________________________________________

Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i l'article 11
de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals.

Responsable del tractament: Ajuntament de Torredembarra. pl. del Castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona) -
tel. 93.272.25.00 - Correu electrònic lopd@torredembarra.cat.

Dades  de  contacte  del  Delegat  de  Protecció  de  Dades:  dpo@torredembarra.cat.  pl.  del  Castell,  8,  43830  de
Torredembarra (Tarragona) - tel. 93.272.25.00

Finalitat: Inscripció al Campus MULTIESPORT de Setmana Santa.
Base legal: La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’execució d’un contracte  i la realització d’una
missió d’interés públic.

Destinataris de les dades: Entitats financeres. També en cas d’obligació legal.

Exercici de Drets: Podeu exercir, davant de l'ajuntament els drets d'accés, rectificació, supressió de les vostres dades,
oposició i limitació del tractament, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, a través del registre
electrònic  de l'ajuntament,  a  la  seu electrònica  https://www.seu-e.torredem  barra.cat     o  presencialment  a  l’adreça de
l’Ajuntament, pl. del Castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona).
També podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de conservació: El temps necessari per complir amb la finalitat que justifica el tractament i fins que no se’n
derivi cap tipus de responsabilitat.

Captació i difusió d’imatges: Les imatges enregistrades seran utilitzades per l’Ajuntament de Torredembarra amb
finalitats informatives o promocionals de les seves activitats i serveis, i podran ser publicades tant a mitjans propis, com
a la web, xarxes socials, etc., així com en publicacions o xarxes socials de tercers (mitjans de comuniciació).

L’autorització atorgada en el moment de formalitzar la inscripció no comporta  contraprestació econòmica i es produeix
sense limitació temporal ni geogràfica i mentre es mantingui la utilitat informativa.

Amb la signatura d’aquest formulari  autoritzo  la captació d’imatges i la seva difució i en dono per assabentat de les
seves condicions d’ús.

Torredembarra,_______ de/d’ ___________ de ________

  Signatura de la persona sol·licitant
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