AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A

En ..................................................................... amb DNI .........................................................com a mare/pare/tutora
de...............................................................................l’autoritza a participar al curs de Premonitor/a de lleure de
L’ESQUIROL que realitza l’escola d’educadors Quiràlia.
Alhora, fa extensiva l’autorització a:
Autoritza

No autoritza

He llegit, entenc i dono el meu consentiment per a dur a terme el tractament de
les dades facilitades en les condicions exposades

Publicar, exposar, produir, duplicar imatges on aparegui el noi/a,
amb finalitats informatives relacionades amb l’activitat de l’escola i
de l’ajuntament en els seus mitjans de comunicació habituals corresponents.
Autoritza
Al desplaçament del noi/a en cotxe a l’hospital més proper o Centre d’Atenció

No autoritza

Primària en cas d’urgència o sempre que el monitor/a ho consideri oportú,
He llegit, entenc i dono el meu consentiment per a dur a terme el tractament de
I a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema
Urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
les dades facilitades en les condicions exposades
A participar de les pràctiques en casals d’estiu del municipi
Publicar les fotografies on aparegui el noi/a a mitjans de comunicació habituals,
I fer ús de les fotografies del noi/a en cartells i propaganda per altres edicions

D’acord amb el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, i la Llei Orgànica de 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, informem que per tal de poder oferir-vos el servei, necessitem el vostre consentiment exprés per poder rebre i tractar les vostres dades. Abans de prestar el vostre
consentiment cal que llegiu la informació de protecció de dades següents:

Responsable:
Finalitat:
Legitimació:
Destinataris:
Exercici de drets:

PUNTUAJOCS- Passeig Sant Joan 179, baixos.08560 Manlleu. Tel: 938514855. E mail:
info@quiralia.cat Oferir i gestionar les activitats derivades del projecte, i l’ús d’imatge per a finalitats de promoció
de les activitats.
Consentiment de la persona interessada.
Les dades només seran cedides a PUNTUAJOCS S.L, tret d’alguna obligació legal.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les
vostres dades a través de la seu electrònica o presencialment a l’ajuntament. Així mateix podeu
exercir el dret de reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Signatura del pare/mare/tutor legal:

L’escola d’educadors Quiràlia és una entitat reconeguda per la Direcció de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 40, per
impartir la formació oficial d’educació en el lleure

