FITXA DE SALUT
Temporada 2017-18
Activitat: _______________________

Dades personals
Cognoms:

__________________________

Nom:

__________________________

Data de naixement:

__________________________

____________________

Nom del pare/mare/tutor-a:

_____________________________________

Telèfon fix_1 _________________

Telèfon mòbil_1

_________________

Telèfon fix_2 _________________

Telèfon mòbil_2

_________________

Diversitat funcional

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, especificar la tipologia de la discapacitat

Física

Auditiva

Pren mediació

Visual

Psíquica

Altres

Periodicitat: ______________________________

Es fatiga fàcilment?

Sí

No

Es mareja fàcilment?

Sí

No

Li surt sang del nas amb facilitat?

Sí

No

Té autonomia dins del medi aquàtic? Sí

No

Malalties cròniques

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, especificar

Quina/es?

__________________________________________________

Al·lèrgies conegudes
Quina/es?

Sí

No

_____________________________________________

Dieta específica? _____________________________________________

Observacions

Protocol d’actuació en cas de situació crítica

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.

