INSCRIPCIÓ ACTIVITAT SÍKEPOTS
DADES ALUMNE
Nom

Cognoms

DNI

Data naixement

Telèfon

Numero CATSALUT (menors 14 anys sense DNI)
Adreça

Codi Postal

Població

e-mail

AUTORITZACIO TUTORIAL PER A MENORS
Nom Tutor

Cognoms Tutor

NIF

Data naixement

Telèfon

e-mail

Declaro sota la meva responsabilitat que totes les dades facilitades a l’entitat són certes

He estat informat de l’activitat a realitzar, de l’equip i material a utilitzar, de les dificultats i el risc que comporta,
així com de la normativa pel que fa a seguretat; i declaro expressament la meva acceptació. També declaro estar
físicament preparat per l’activitat a realitzar.
Signatura:

Cornellà, _____ de ______________ de 20_____

(del Tutor legal en el cas d’un menor)
La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat (+)mec , a les Federacions i/o Associacions que l’entitat estimi per a la
gestió de les activitats per a tractar-les, d’acord amb el que disposa el Reglament 679/2016 de la UE, dins de l’àmbit propi de les
esmentades Federacions i Associacions, per a poder dur a termes les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts, així com per a
que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les
seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d’informació
sobre persones; podent exercir el dret a accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas oposició mitjançant comunicació escrita a l’entitat.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, dono el meu consentiment exprés perquè l’entitat (+)mec pugui captar les meves imatges, les imatges dels meus fills/filles,
durant el desenvolupament d’activitats organitzades per aquesta entitat i les Federacions i Associacions a les que estigui adherida, i les
pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicació, i específicament en el lloc web de l’entitat, en el
àmbit de les seves competències i actuacions.

