En/Na

(1)

______________________________________________, amb DNI

número _______________, com a
autoritzar

els

desplaçaments

________________ declaro conèixer i

(2)

i

les

activitats

que

l’infant

_____________________________________

Tanmateix autoritzo que sigui atès/a i se li pugui realitzar les atencions mèdiques
pertinents, prèvia opinió i diagnòstic facultatiu reconegut, utilitzant si cal el vehicle
que tinguem a disposició per traslladar a l’infant al centre mèdic més proper.

Els/Les responsables de l’activitat, en el seu cas, informaran telefònicament de tots
les passes a seguir i actuacions a realitzar.

Sant Joan de les Abadesses, a ____ de ___________________ de 201__

Signat:

(1)_________________________________________________________

Pare/mare/tutor-a de _______________________

Al Consell Esportiu del Ripollès tractem la informació que ens facilita per tal d’atendre el menor
durant la seva estada en les millors condicions i oferir i realitzar el servei sol·licitat. La
legitimació del tractament de les dades personals és el consentiment per part del propi
interessat i en el cas de menors pel consentiment dels pares o tutors. Les dades sol·licitades
són necessàries per dur a terme l’activitat. Les dades proporcionades es conservaran durant
els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Destinataris: les dades no se cediran
a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Teniu dret a obtenir
confirmació sobre si en el Consell Esportiu del Ripollès estem tractant les seves dades
personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes
o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Per això es pot adreçar
mitjançant carta al Consell Esportiu del Ripollès, a l’adreça Carrer de Bernat Saulet, 6 baixos,
17860 Sant Joan de les Abadesses, telèfon 972703211 o correu electrònic escrivint a
secretaria@ceripolles.cat indicant el dret que desitja exercir. Cal acreditar la identitat del
sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI. Té dret a presentar una reclamació davant
l’autoritat de control competent si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en
relació amb el tractament de les seves dades personals.
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realitzarà durant l’estança al nostre casal.

