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INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIONS Casal d’estiu 2019 “Vilanova ViVa”

La durada del Casal d’estiu és del 25 de juny al 9
d’agost i l’horari de 09:00 h. fins a 14:00 h.

DADES NEN/A
Nom i cognoms:
Data de naixement:

Curs actual:

Telèfons contacte:
Adreça:

Codi Postal:

Correu electrònic:

ACTIVITATS DE LLEURE DEL CAMPUS

Del 25 al
28 juny

De l’1 al
5 juliol

Del 8 al 12
juliol

Tot el campus: 220 €
(Dte germans: 200 €)
4 setmanes: 150 €
(dte germans: 140 €)
Preu setmana: 45 €
Pack 2 setmanes: 80 €
Natació: 45 €

TOTAL:

Del 15 al 19
de juliol

Del 22 al 26
de juliol

Del 29 al 2
d’agost

Del 5 al 9
d’agost

-

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIONS Casal d’estiu 2019 “Vilanova ViVa”

AUTORITZACIONS PARE/MARE/TUTOR

En/Na: ……………………………………………………………………………………………. D.N.I.: .………………………………,
autoritzo al meu/va fill/a, les dades del / de la qual consten en aquesta fitxa a:
✓

Participació activitats casal

Assistir a les activitats de lleure que tindran lloc a l’escola Font de l’Arc de Vilanova d’Escornalbou entre els dies 25 de juny
i 9 d’agost de 2019
L’autoritzo a assistir a l’activitat sol·licitada segons les condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització a les
decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència sota la pertinent direcció facultativa. Així mateix
declaro que la persona autoritzada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i certifico que
està protegida amb les vacunes assenyalades en la normativa sanitària vigent.
✓

Drets d’imatge

Autoritzo que la imatge del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats realitzades durant
el Casal “Vilanova Viva 2019” i fer-les servir en caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa vigent.
Sí
✓

No

Sortides/Excursions

Autoritzo al meu/va fill/a, a que participi a les sortides organitzades com a activitats del Casal “Vilanova Viva 2019” i que es
realitzaran pels entorns del poble de Vilanova d’Escornalbou.
Sí
✓

No

Sortida Casal
Autoritzo al meu/va fill/a, a sortir sol en cas de no venir jo personalment a buscar-lo una vegada acabada l’activitat
del Casal “Vilanova Viva 2019” en els horaris en els quals l’infant està matriculat.
Autoritzo a les següents persones a recollir el meu/va fill/a, en cas de no venir jo personalment a buscar-lo, una
vegada acabada l’activitat del Casal “Vilanova Viva 2019“ en els horaris en els quals l’infant està matriculat.
1. Nom, cognoms i DNI ……………………………………………………………………………………………
2. Nom, cognoms i DNI ……………………………………………………………………………………………

✓

Petites cures

Autoritzo als monitors del casal a efectuar petites cures al meu fill/a amb aigua oxigenda o povidona iodada, en cas de
necessitar-ho.
SIGNATURA DEL PARE / MARE O TUTOR:
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Cal que porteu aquesta fitxa abans del dia d’inici de l’activitat. Si hi ha alguna circumstància mèdica que
requereixi especial atenció, informeu-ne prèviament a l’organització.
Nom i cognoms: ……………………………………………………………………………………………………………..
Número de targeta sanitària del nen/a: ………………………………………………….

DADES MÈDIQUES:
Té algun tipus d’al·lèrgia (menjar, medicaments, ….)?...........................................................................................
Quina?.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Està prenent alguna medicació?.............. Quina i per quin motiu?.........................................................................
………………………………………………………………………………………………….……………………………...
Indiqueu la pauta amb la que se li ha de continuar la medicació ………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Té alguna malaltia crònica actual? (asma, epilèpsia, intolerància a aliments, diabetis,…)……………………..…...
Indiqueu si precisa alguna mesura especial………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...................
Pateix algun tipus d’alteració física (visual, auditiva, motriu,…) o psíquica (intel·lectual, insomni), indiqueu si porta
correcció?.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...................

Malalties que té sovint (mal de panxa o de cap, otitis, faringitis, hemorràgies, mareigs,....). Cal especificar
…………………………………………………………………………………………………………………...................
Sap nedar (si, no, una mica,…): ……………………………………………………
Observacions…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

IMPORTANT: CAL LLIURAR UNA FOTCÒPIA DE LA TARJETA SANITÀRIA
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Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Alcaldia de l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
Delegat de protecció de Dades: Diputació de Tarragona

Finalitat

La gestió de la seva sol·licitud

Legitimació

El compliment de tasques en interès públic i/o l’exercici de poders
públics i/o el consentiment de l’interessat i/o el compliment d’una
obligació legal.

Destinataris

Aquest Ajuntament.
Les dades no se cediran a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui,
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Informació
addicional

Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari

Informació sobre protecció de dades
Qui és el
Responsable?

Alcaldia de l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
Adreça: Plaça Vila, 1
Telèfon: 977837519
Adreça electrònica: ajuntament@vescornalbou.cat
Delegat de protecció de dades: denominació, adreça, telèfon,
email

Amb quina finalitat
recollim les teves
dades?

Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la
finalitat de gestionar la seva sol·licitud.

Quina és la
legitimació per al
tractament de les
vostres dades?

El compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders
públics, i/o el consentiment de l’interessat, i/o el compliment d’una
obligació legal.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest
perfil

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de
no poder gestionar la vostra sol·licitud.
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La legitimació és el
consentiment de la
persona
interessada?

La persona interessada té dret a retirar el consentiment atorgat en
qualsevol moment.

A quins destinataris
es comunicaran les
vostres dades?

Aquest Ajuntament. No se cediran dades a tercers, tret que sigui
obligació legal

Quins són els
vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou està tractant dades
personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades
personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre
altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els
interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves
dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o
defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius
relacionats amb la seva situació particular, a que les dades
personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en
una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que
el tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims
perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre
que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els
drets o llibertats fonamentals de l’interessat.

Com podeu exercir
els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou, Plaça de la Vila, 1, 977837519,
ajuntament@vescornalbou.cat

Mitjançant el formulari electrònic disponible a:
www.vescornalbou.cat
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Termini de
conservació de les
dades

De conformitat amb la normativa d’arxius i gestió documental

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a
facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar
compliment a la finalitat corresponent.

Quines vies de
reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament,
teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana
de protecció de dades.

-

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIONS Casal d’estiu 2019 “Vilanova ViVa”

