AUTORITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ DE MENORS
EN ACTIVITATS I SORTIDES ORGANITZADES PER LA LLAR
I D'ACCIONS A PRENDRE EN ALGUNS SUPÒSITS.
CURS 20___ /20___
En/Na _____________________________________ amb DNI________________,
com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a____________________________
AUTORITZO
a participar en les activitats programades des de la Llar d’Infants, la realització de
les quals impliqui la sortida a fora del recinte.
I perquè així consti, signo el present a Barcelona, a ___ de _____________ de
20___

Signatura

Marcant la casella corresponent ens AUTORIZA o no per a:
SI ___ NO ___ Traslladar-lo/la, en cas d’urgència mèdica, a l’hospital i/o al CAP
més proper, acompanyat/da d’educadors/es del Responsable (prèviament i/o
paral·lelament, sempre que la situació ho permeti, es farà el possible per informar
els pares o tutors).
SI ___ NO ___ Rebre informació sobre les activitats del Responsable, per correu
ordinari i/o electrònic, sms, WhatsApp...
SI ___ NO ___ Enregistrar imatges i vídeos de les activitats per ser penjades en
els murals interns del Centre, així com la seva publicació en anuaris, calendaris i
altres mitjans de comunicació del Responsable, incloses les xarxes socials
d'aquest.
C/ Sagrada Família, 15-21
08017 Barcelona

Tel.: 932047803
info@casasagradafamilia.org

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica
3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals,
us informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per LA FUNDACIÓ PRIVADA
CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA amb la finalitat de la realització d'activitats d'oci i
formació extraescolars.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre que no exerciu cap
dels drets que us emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap
transferència internacional de dades sense el vostre consentiment previ. Una vegada les vostres dades ja no siguin
necessàries, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.
Així mateix, us informem que teniu dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i/o supressió de les vostres
dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-vos a LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA SAGRADA
FAMíLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, amb domicili a C/ Sagrada Família, 15-21, 08017, Vallvidrera, Barcelona o
enviant un correu electrònic a protecciodedades@casasagradafamilia.org, juntament amb una fotocòpia del
vostre DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que voleu exercir. Igualment, teniu dret a retirar el
consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament
efectuat abans de la retirada d'aquest. També teniu dret a presentar una reclamació, si considereu que el
tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.aepd.es).

Amb la signatura del present document, el signant es considera informat/da i
atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.
En/Na _____________________________________ amb DNI________________,
com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a____________________________,
amb domicili a ______________________________________________________
CP _________ Població _____________________, dono conformitat del
tractament de les dades en els termes exposats, al mateix lloc i data anteriorment
indicats.

Signatura
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