Fitxa d’inscripció CIRC

Dades de l’infant
Nom:
Cognoms:
Data de naixement:

Edat:

Dades família
Adreça:
Nº:

Escala:

Pis:

Codi Postal:

Barri:

Població:

Província:

Telèfon fix:

Mòbil:

Correu electrònic:
Nom de la mare/pare/tutor:
Nom de la mare/pare/tutor:
Centre on estudia:
Curs que està realitzant:

Porta:

Enganxa
la teva
foto
aquí

AUTORITZACIÓ:

Jo

amb D.N.I.
(Nom i cognoms de la persona que autoritza)

com a

del noi/a
(Pare/Mare/Tutor)

(Nom i cognoms del noi/a)

Autoritzo sota la meva responsabilitat per a què participi a l’extraescolar de circ de Calàbria66.



EN RELACIÓ A L’ASSEGURANÇA

En inscriure el/la vostre/a fill/a menor d’edat al taller extraescolar de circ no vol dir que disposi d’una assegurança
d’accidents. En aquest cas l’Entitat responsable de l’activitat entén que en cas d’accident esportiu vostè es dirigirà
directament a la Seguretat Social o a la seva Mútua Privada.

Barcelona,

de

Signatura

de 20

ASPECTES LEGALS
1. Dret a la pròpia imatge.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’equip
de monitores i monitors de l’extraescolar de circ de Calàbria66, demana el consentiment per a poder
publicar fotografies on apareguin els seus destinataris de forma clarament identificable.
Jo*

(Nom i cognoms de la persona que autoritza)

amb DNI nº

com a

(Pare/Mare/Tutor)

Autoritzo/ No autoritzo que la imatge del noi/a
(Nom i cognoms del noi/a)
pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents en les activitats organitzades per l’extraescolar de
circ de Calàbria66 i publicades en:
L’espai web del centre
La pàgina de facebook, twitter i d’instagram del centre
Barcelona,

de

de 20

Signatura,
2. Protecció de dades.
La legislació vigent sobre protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de caràcter personal i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el “Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal”) tracta de
preservar la intimitat de les persones i obliga a observar una sèrie de mesures de seguretat per a
qualsevol fitxer que contingui dades de caràcter personal.
En compliment d’aquesta llei, l’informem que totes les dades de caràcter personal facilitades seran
incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de dades, amb el
nom participants de l’extraescolar de circ del que és titular la Federació d’entitats Calàbria 66, amb la
finalitat de mantenir la relació negocial i remetre-li informació sobre els nostres productes i serveis
relacionats amb extraescolar de circ de Calàbria 66.
Jo*
(Nom i cognoms de la persona que autoritza)
amb DNI nº

com a

(Pare/Mare/Tutor)
Autoritzo / No autoritzo que les dades del noi/a
(Nom i cognoms del noi/a)
puguin ser recollides per l’extraescolar de circ de Calàbria66 per al desenvolupament de la seva tasca
educativo-pedagògica.
Barcelona,
de
de 20

Signatura,

