CAMÍ A LA MAR,
DISSABTE 28 DE MAIG DE 2022 A LES 16H
IMPORTANT: DUR CANTIMPLORA AMB AIGUA i SABATES
ESPORTIVES
ELS MENORS DE 14 ANYS HAN D’ANAR EN TOT MOMENT
ACOMPANYANTS DE PERSONA ADULTA RESPONSABLE

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL (JUST EMPLENAR SI PARTICIPES INDIVIDUALMENT, ÉS A DIR, JUST TU)
NOM I LLINATGES

EDAT

Talla camiseta XS, S, M, L , XL, XXL
Talla guants

LLOC DE RESIDÈNCIA
TELÈFON DE CONTACTE ( DEL PARTICIPANT)

Matrícula cotxe:

CORREU ELECTRÒNIC
INSCRIPCIÓ FAMILIAR ( SI PARTICIPAU EN FAMÍLIA: pares, fills) LLOC DE RESIDÈNCIA:
TELÈFON DE CONTACTE:
Matrícula cotxe:
CORREU ELECTRÒNIC:
Talles camisetes ( posau quantes) XS:
Talles guants ( posau quants)
NOM I LLINATGES

S:

M:

L:

XL:

XXL:

EDAT

NOM I LLINATGES
EDAT
NOM I LLINATGES
EDAT
NOM I LLINATGES
EDAT
NOM I LLINATGES
EDAT
NOM I LLINATGES
EDAT
Nom i LLINATGES
EDAT
AUTORITZACIÓ PER A JOVES MENORS ENTRE 14 i 17 ANYS QUE PARTICIPEN SOLS A L’ACTIVITAT
JO,
COM A PARE / MARE / TUTOR/A DE

AUTORITZO EL MEU FILL/A _______________________________ A PARTICIPAR A L’ACTIVITAT CAMÍ A LA MAR, EL
DISSABTE 28 DE MAIG DE 2022, SEMPRE BAIX LA MEVA RESPONSABILITAT. Sóller,
mare o tutor

de

de 2022. Signat pare/

Sóller,

de

de 2022 , signatura

INSTRUCCIONS PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
-Presentar aquest full emplenat i signat a qualsevol d’aquests llocs:
Al tutor/a de la teva classe, si estàs matriculat a una escola de Sóller o Fornalutx
Centre d’Informació Jove de Sóller ( c/ lluna, 39, matins de 9h a 14h)
Espai Jove de Sóller ( c/ Sta. Teresa, 9 A, de dimecres a dissabte de 16’30h a 20’30h)
- La part posterior d’aquest full «informació del compliment de la normativa de protecció de dades personals

Informació del compliment de la normativa de protecció de dades personals
Les seves dades personals seran utilitzades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis.
Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació
personal dins de la legalitat. Així mateix, també pot ser utilitzada per a altres activitats, com enviar-li publicitat o
promocionar les nostres activitats.
Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la
informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que
necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la
seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades
personals amb motiu del compliment d'alguna llei.
Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els
terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura.
En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si
fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També
té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests
drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a
poder identificar-lo:
AJUNTAMENT DE SÓLLER
PLAÇA DE SA CONSTITUCIÓ, 1, CP 07100, SÓLLER (Balears (Illes))
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Permisos específics:
h Consent l'ús de les dades sobre la meva salut per a poder rebre els serveis sol·licitats.
Consent que s'utilitzi el meu número de telèfon perquè AJUNTAMENT DE SÓLLER pugui comunicar-se amb mi a
través de la plataforma de missatgeria multiplataforma WhatsApp, millorant així la rapidesa i eficàcia de les
diferents gestions i comunicacions.
¿ Consent que s'utilitzi la meva imatge per a la seva publicació a través de les xarxes socials amb la finalitat de donar a
conèixer l'entitat i difondre la seva activitat.
µ Consent la publicació de la meva imatge a Internet i a altres mitjans similars per a difondre les activitats de la seva
entitat
 Consent l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat.
^ Consent la cessió de les meves dades personals a tercers, únicament quan hi ha altres entitats que són organitzadores
de l’activitat/s on participo.
 En el cas de persones menors de 14 anys o persones en situació de discapacitat, haurà d'atorgar el seu permís al
pare, mare o tutor del menor o persona en situació de discapacitat.
Signatura de l'interessat (si escau, pare, mare o tutor):

Nom i cognoms: ...............................................................

DNI: ...........................................

