Casal Esportiu 2019
Full d’inscripció
Dades del participant
Cognoms:

____________________________ ____________________________

Nom:

____________________________ Data de naixement: ____________

Adreça:

__________________________________________________________

Població:

_____________________________________

Codi Postal: _________

Dades dels responsables del menor
Nom dels pares/tutors legals: ______________________ i ______________________
Telèfon fix_1 _________________
Adreça electrònica:

Telèfon mòbil_1

_________________

_____________________________________________________

Dades de contacte durant l’activitat
Domicili dels pares o responsable del menor (indiqueu-lo si és diferent a l’adreça anterior,
o bé per urgències.
______________________________________________________________________

____________________________________________________________
Telèfon d’urgència 1: _________________

Relació amb el menor: ____________

Telèfon d’urgència 2: _________________

Relació amb el menor: ____________

Tipus d’inscripció
Per setmanes
Tot el casal

del 25 al 28 de juny
de l’1 al 5 de juliol
del 8 al 12 de juliol
del 15 al 19 de juliol
del 22 al 26 de juliol
del 29 de juliol al 2 d’agost

Si sou socis del CP i E Abadessenc, indiqueu el número de soci
Família nombrosa o monoparental?

Sí

No

Teniu més de dos fills inscrits?

Sí

No

Signatura del/ de la responsable del/de la menor

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.

