AJUNTAMENT DE MEDIONA
Dr. Trueta, 10 - 08773 MEDIONA - (ALT PENEDÈS)
Tel. 93 898 50 02 - Fax 93 898 52 99
NIF. P-0812100-F
mediona@diba.cat - www.mediona.cat

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL 2019/20
Nom dels pares/tutors…………………………………………………………………………………
Nom…………………..Cognoms……………………………………………………………………..
Data naixement………………..DNI………………………………………Cat.Salut………………
Adreça……………………..Núm…………Pis……..Porta……………..Codi Postal…………….
Telèfon 1……………………Telèfon 2…………………….Adreça Electrònica…………………..
ACTIVITAT
futbol 11
futbol 7

futbol sala
bàsquet

bàsquet entrenament
futbol entrenament

(per formar equip caldrà un mínim de persones per a formar grup)
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Fotocòpia Cat.Salut
DNI (menors pares o tuors)
Num.compte bancàri
no aporto cap documentació,autoritzo a fer servir
les dades corresponents a temporades anteriors.

un termini
dos termins

Autoritzo la captació i l'enregistrament d'imatges sense finalitat comercial que l'Ajuntament de Mediona pugui divulgar
pels seus canal de comunicació.
En cas de menors d'edat: " Autoritzo al/lameu/va fill/a a realitzar totes les activitats programades dins i fora i declaro
que a l'infant se li han administrat totes les vacunesobligatories".
"En cas d'accident o malaltia greu que requereixi un tractament o intervenció quirúrgica urgent, i si no fos possible
posar-se en contacte amb els telèfons que he proporcionat, autoritzo al metge que l'atengui per que realitzi el tractar
operació mes adient".
"Autoritzo la cessió de les meves dades a qui el responsable del fitxer tingui previst.

Signat
Mediona a ______ de______________ de 20___
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran

incorporades al fitxer d’aquest ajuntament

per a la gestió específica de la seva sol·licitud, del qual és responsable l'Ajuntament de Mediona i es cediran a tercers i a la companyia
asseguradora
Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit adreçat a
l’ajuntament de Mediona, Dr. Trueta, 10, 08773 Mediona, tel. 938985002 o per la Seu Electrònica de l’ajuntament de Mediona.
Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de dades a través de l’adreça electrònica: dpd.ajmediona@diba.cat

