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FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS -

2021-2022 - 1r TRIMESTRE

DADES DE L’ALUMNE/A

NOM

COGNOMS

CURS

DADES PARE, MARE O TUTOR/A

NOM

COGNOMS

DNI / NIE

EMAIL

TELÈFON

TORNADA A CASA

Autoritza a l’alumne/a que pugui anar sol/a a casa una vegada hagi acabat l’activitat eximint de

tota responsabilitat a l’entitat organitzadora?

Tornar sol/a                     ☐Sí                ☐No

RECOLLIDA

Autoritzo a recollir el meu fill/a de l’activitat extraescolar a les següents persones (nom + DNI):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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PAGAMENT

DATA

MÈTODE DE PAGAMENT ☐Efectiu                                       ☐Transferencia

IMPORT ☐Quota Activitat Extraescolar: _________ (import)

☐Quota Soci (25€)*

☐Assegurança (5€)*

* Pagament anual, serveix per a tot el curs.

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID-19

Jo declaro responsablement que el meu fill/a:

No ha estat positiu/va en COVID-19 ni ha estat en contacte amb persones que siguin o hagin estat

positives ni que hagin tingut simptomatologia compatible.

No presenta símptomes com ara tos, febre, alteracions del gust o l’olfacte, malestar, diarrea o

qualsevol altre quadre infecciós.

Que el meu fill/a acudirà a l’activitat amb mascareta, si és necessari.

Que en el cas que l’alumne tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la

COVID-19 no assistirà a l’activitat extraescolar.

Jo, mare, pare o tutor de l’alumne/a indicant declaro que he llegit i entenc la normativa d’ús de

l’activitat i signo perquè en quedi constància de la meva acceptació.

Data Nom i signatura de la mare, pare o tutor

L’AFA Cavall Bernat, amb domicili a Rambla Badal 113, 08014 Barcelona amb NIF G58121740, en

compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de

Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), l’informa que les seves dades personal i dels seus fills (com

a representant legal) facilitades en aquest formulari i mitjançant els diferents medis telemàtics

seran objecte de tractament i incorporats a un fitxer automatitzat i/o manual de dades de

caràcter personal creat sota la responsabilitat d’aquesta entitat, notificat e inscrit a l’Agència

de Protecció de Dades. La finalitat de dit fitxer es l’administració i gestió del servei proporcionat

per l’AFA CAVALL BERNAT les dades que es recullen mitjançant els formularis corresponents només

contindran els camps imprescindibles per a poder donar el servei especificat. Aquests dades seran

processades exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui a la llegenda adjunta a

cada formulari.

Cessió de dades. En cap cas es cediran dites dades a cap tercer, administració pública o empresa,

excepte aquelles societats que l’AFA Cavall Bernat contracta com a part del servei prestat i que la

seva funció es la prestació de serveis de les activitats extraescolars. La finalitat d’aquestes

cessions serà pel desenvolupament explícit d’aquestes funcions

Conservació de dades. Les dades seran conservades mentre estigui vigent la seva relació amb

l’AFA CAVALL BERNAT. Un cop finalitzada aquesta relació, mantindrà les dades el temps necessari
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pel compliment de qualsevol altra obligació establerta per la normativa vigent. És compromet al

compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les

mesures necessàries per evitar la seva alternació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint

en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. 

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Es podran exercitar els drets

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal a

aquest respecte, dirigint-se per escrit a l’AFA CAVALL BERNAT_Ref. Dades Personals, sense

perjudici de l’anterior, no es procedirà, en el seu cas, a la supressió de les dades personals fins

passat tres mesos des de la data efectiva de la baixa al servei, a efectes de poder tractar i

gestionar les eventuals reclamacions que poguessin sorgir derivades del servei. En la sol·licitud de

l’exercici d’aquests drets, s’haurà d’incloure, a més de la petició en que es concreti la sol·licitud i

la data, el nom i cognoms de l’interessat, la signatura del mateix i una fotocòpia llegible del seu

document nacional d’identitat o document equivalent que l’identifiqui. En qualsevol cas, l’exercici

dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tenen caràcter personalíssim, pel que

qualsevol sol·licitud que es dirigeixi a l’AFA CAVALL BERNAT_ en aquest sentit s’haurà de realitzar

bé pel titular de les dades o bé pel seu representant legal. En aquest darrer cas, haurà de constar

clarament acreditada la identitat del representat.

 

Autorització de drets d’imatge de l’alumne De conformitat amb l’establert als articles 6.1 i 11.1

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i

en l’article 2.2 de 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, CONSENT EXPRESAMENT a l’AFA CAVALL

BERNAT  a procedir a l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu del seu fill/a o menor com a

representant legal, amb la exclusiva finalitat de compartir amb tots els membres de l’associació,

les imatges i vídeos captats en activitats promogudes (bé en qualitat d’organitzadors o bé com

a col·laboradors d’altres entitats) per l’AFA CAVALL BERNAT amb motiu de les activitats

pròpies de l’associació, i en qualsevol suport o mitjà de difusió que l’AFA CAVALL BERNAT

qualsevol tipus de contraprestació. 


