AUTORITZACIONS
INSCRIPCIÓ CASAL
EN/NA …………………………………………………………………………………………………………… AMB DNI …………………….………….
AUTORTIZO AL MEU FILL/A ………………………………………………………..…………………. AMB DNI ………………………………
A REALITZAR EL CASAL D’ESTIU DEL CEM BDN I TOTES LES ACTIVITATS QUE INCLOU (esportives, lleure, mar,
i excursions/sortides)
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) se l’informa que
les dades facilitades seran tractades per CEMBDN a C/Eduard Maristany 71 – 08912 Badalona (Barcelona), amb CIF
G67000562 i telèfon 93.384.86.91/ 695.35.13.07 i direcció correu info@cembdn.es. Les dades personals facilitades seran
tractades amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació subjacent. Les dades
personals facilitades es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i
contractuals segons la normativa vigent en cada moment. Les seves dades podran ser comunicades a altres empreses
quan aquesta comunicació sigui necessària per a l’execució del present contracte o pugui suposar una millora en la relació
entre ambdues parts. Se l’informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i
oposició, així com retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades. Pot obtenir més informació sobre els
seus drets acudint a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació
davant d’aquest organisme en cas de considerar-ho oportú.

Signat Mare, Pare o Tutor Legal

Badalona, a …….…… de……………………………….. De 202…

IMATGE
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals (RGPD), la Llei Orgànica
3/2018 de 5 de desembre de 2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei
Orgànica 1/1892 de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, se l’informa que
les imatges captades i facilitades del menor, seran tractades per CEMBDN amb CIF G67000562 I amb domicili a C/Eduard
Maristany 71 – 08912 Badalona (Barcelona), qui actua com a Responsable del Tractament.
Les dades del menor seran tractades amb la finalitat de divulgació de les activitats i esdeveniments portats a terme a
l’entitat, utilitzant qualsevol mitjà de comunicació.
Les imatges es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals
segons la normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les dades del menor es el seu
consentiment. Les dades seran comunicades a tercers en cas d’obligació legal.
Se l’informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar
el seu consentiment per al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a info@cembdn.es
Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,
així com presentar una reclamació davant d’aquest organisme en cas de considerar-ho oportú

EN/NA …………………………………………………………………………………………………………… AMB DNI …………………….………….
AUTORTIZO EL TRACTAMENT DE DADES DEL MEU FILL/A ………………………………………………………...……….……………
AMB DNI ……………………………………………….……………… PER A LA FINALITAT EXPOSASDA EN AQUEST DOCUMENT
Signat Mare, Pare o Tutor Legal

Badalona, a …….…… de……………………………….. De 202…

RECOLLIDA/SORTIDA DIARIA
EL NEN/A

NO MARXA SOL

Jo, …………………………………………………………………………..amb DNI …………………………………………com a persona
responsable de ......................................................................................., autoritzo per a que el nen/a, en el cas
que jo no pugui recollir el nen, ho puguin fer les següents persones que són de la meva confiança:

NOM I GONGOMS

PARENTIU

DNI

TELÈFON CONTACTE

.................................................

...............................

.............................

.....................................

.................................................

...............................

.............................

.....................................

.................................................

...............................

.............................

.....................................

.................................................

...............................

.............................

.....................................

Signat Mare, Pare o Tutor Legal

Badalona, a …….…… de……………………………….. De 202…

EL NEN/A MARXA SOL
Jo, …………………………………………………………………………..amb DNI …………………………………………com a persona
responsable de ......................................................................................., autoritzo per a que el nen/a pugui
marxar sol a casa, sota la meva responsabilitat, un cop finalitzada la jornada al campus.

Signat Mare, Pare o Tutor Legal

Badalona, a …….…… de……………………………….. De 202…

