CONSENTIMENT EXPRÈS
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 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. 938 985 002 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

Dades del participant o del pare / mare / tutor
Nom i cognoms:
DNI:

Telèfon:

Autoritzo a participar als cursets de natació 2021al meu
fill / filla / tutelat:
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:

Adreça:

Codi Postal:

Tractament de dades personals:

Telèfons de contacte:

Tractament d’imatge i veu:

□Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Atenent el que disposa l’art. 18.1 de la Constitució espanyola,
que regula el dret de la pròpia imatge, estic d’acord i
autoritzo expressament la cessió d’imatges i veu del meu
fill per a la realització de materials audiovisuals que poden
ser incorporats en llibres, catàlegs, cartells, o en qualsevol
altre tipus de suport audiovisual o telemàtic, sempre per ser
difosos amb finalitats informatives, educatives, de recerca,
o promocionals i anàlogues, vinculades als cursets de
natació infantil.
□ Si □ No

Participació activitats programades:

Cursets infanils

45 €

Aquagym juliol

25 €

Aquagym juliol+agost

40 €

E-mail:

Signant en els següents apartats, mostreu la vostra conformitat
i consentiment exprés a:
Estic d’acord i autoritzo expressament el tractament i la
cessió de les dades incloses en aquesta “fitxa d’inscripció”.
□ Si □ No

PREU I PAGAMENT

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Població:

Cal aportar per formalitzar inscripció:
-

Fitxa d’inscripcó
Comprovant bancàri
Fotocòpia tarjeta sanitària CatSalut

Marca amb una creu l’opció d’assistència:
Natació infantil Sant Joan
Natació infantil Font de Bosc
□ Aquagym Sant Joan
Aquagym Sant Joan juliol+agost
□ Aquagym F.Bosc
Aquagym F.Bosc juliol+agost

Cal fer l’ingrés al número de compte corrent de Banc
Sabadell ES74 0081 1651 1900 01012009 especificant
Cursets piscina Mediona 2022 i el nom del nen/a.
Data:

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Autoritzo al meu fill/a/tutelat a assistir als Cursets de
Natació infantil 2022 i a participar en totes les activitats
programades.
□ Si □ No

Escriviu dades que considereu importants i que han de
conèixer els monitors:

Autorització decisions mèdiques:

Nivell: □ Baix

Autoritzo al personal facultatiu pertinent a prendre
les decisions mèdiques en cas d’extrema urgència.
□ Si □ No

Vull i consento rebre comunicacions i notificacions
electròniques de totes les actuacions i resolucions
relacionades amb aquest telèfon mòbil
i e-mail

Sap nedar: □ Si

□ No

□ Intermig
□ Alt

Altres observacions:

