
ESPORT
ROCÒDROM: INICIACIÓ ESCALADA INFANTIL

Inscripció als cursets d’iniciació a escalada infantil

   Dades de la persona sol·licitant

- Nom i cognoms:____________________________________________________________

- Núm. NIF / NIE ( o passaport): _________________________________________________

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

   - Telèfon/s contacte: _________________ / __________________

   - Adreça electrònica:___________________________________________________________

   Dades del nen/a

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

   - Infant: _____________________________________________________________________

   - Targeta sanitària individual (TSI): _______________________________

   - Data de naixement (dd/mm/aaaa): ______ / _________ / __________

   Sol·licito la inscripció al curset

         □ 1er torn, de 17 h a 18 h, 4 a 7 anys, (nascuts/des del 2015-2018)  

        □ 2n torn, de 18 h a 19 h, 8 a 13 anys (nascuts/des del 2009-2014)

   Declaro:
   Que no pateixo cap malaltia o afecció que pugui resultar perjudicial per a la resta d’usuaris i      
   usuàries.
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Fitxa de salut:  Empleneu aquest apartat amb totes aquelles dades que creieu necessàries
que heu d’informar.
La fitxa de salut és una obligació legal que estableis l’art. 12 del decret 267/2016 de 5 de juliol,
de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
La  informació  que  detalleu  es  mantindrà  amb  la  màxima  confidencialitat  segons  la  Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personas i garantia dels drets
digitals.

 - Impediments físics o psíquics:

 - Requerix alguna pauta d’actuació especial ? En cas afirmatiu, indiqueu quina:

 - Pateix alguna malaltia crònica i/o algun tipus d’al·lèrgia. En cas afirmatiu, detalleu-les:

 - Afegiu qualsevol informació que considereu necessària o important:

IMPORTANT:
−  La inscripció es considerarà formalitzada un cop realitzat el pagament corresponent.
−  Hi ha d’haver un mínim de 5 persones inscrites per a poder realitzar el curs.
−  Les dates dels cursets no es poden modificar en cap cas.
−  Formalitzada la inscripció no es retornaran els diners.
−  Els cursetistes hauran d’entrar a l’hora que es comença la classe i sortir del recinte en finalitzar-la.
−  L’Ajuntament de Torredembarra no es responsabilitza de la suspensió dels cursets per causes de 

 força major.
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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 las cursos d’iniciació a l’escalada del Rocòdrom municipal.

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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