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Nom i Cognoms:
Nº Cursetista:
Nº de Soci:
Inscripció número:
Als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, l’informem que les dades personals incloses en aquest formulari, en el full d'inscripció
del seu fill/a a les Estades Esportives, i totes aquelles que ens faciliti mentre duri l’estada esportiva
realitzada pel seu fill/a, incloses les dades de salut que per motiu d'aquesta activitat ens hagin de
facilitar, seran incorporades en un fitxer propietat del ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA, amb la finalitat
de tramitar la sol·licitud d'inscripció de seu fill/a en aquestes estades esportives, complir amb els
objectius de les mateixes i enviar-li informació sobre les nostres activitats mitjançant correu postal o
electrònic. Si no vol rebre informació comercial de les nostres activitats marqui la casella corresponent:
 No vull rebre informació comercial per correu electrònic.
 No vull rebre informació comercial per correu postal.
ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA l’informa que comunicarà les dades personals facilitades que resultin
necessàries a les companyies d’assegurances corresponents, amb la finalitat de que el seu fill/a quedi
assegurat i emparat per les garanties de l’assegurança subscrita amb aquestes. D’altra banda, si el seu
fill es queda a dinar al restaurant ubicat a les instal·lacions del ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA, vostè
consenteix que es comuniqui al restaurant les dades necessàries per identificar el seu fill en relació amb
les necessitats particulars que hi pugui tenir la seva alimentació (al·lèrgies...).
Així mateix, vostè autoritza al seu fill a participar en qualsevol de les activitats organitzades a
ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA i a que publiquem les seves dades personals identificatives i la seva
imatge a la pàgina Web en la que informem i difonem les nostres activitats, i a les nostres pàgines de
xarxes socials, filmacions destinades a difusió pública, i fotografies per a revistes o publicacions
d’aquesta entitat. Si no desitges que les teves dades personals, inclosa la teva imatge, siguin utilitzades
amb aquestes finalitats, marca aquesta casella

□

En tot cas, en qualsevol moment vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició, dirigint-se per escrit a: ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA, C/ Edith Llaurador, 4-18, 08931 Tiana.
Assabentat i conforme amb l'exposat en els apartats anteriors, vostè consent i autoritza expressament al
ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA, per tractar les dades personals que voluntàriament facilita, segons les
finalitats exposades en aquest escrit.
Mitjançant la signatura d’aquest escrit vostè ens autoritza a actuar d’acord les necessitats que es donin
en cas d’accident o malaltia a traslladar al menor al centre sanitari més proper. Així mateix vostè es fa
responsable dels desperfectes que el seu fill/a pugui causar.
En cas de que vostè no sigui el titular del compte corrent facilitat, amb caràcter previ a la inclusió de les
dades del titular, haurà d’informar-li dels extrems continguts en aquest document.
Aquesta autorització té validesa fins a la seva revocació per part del titular de les dades.
Tiana, ......... de ................................ de 20.....
Acceptació pare, mare o tutor:

................................................................

Setmanes esportives
COMPOSICIÓ MOTXILLA
Els alumnes hauran de portar una motxilla amb els següents
articles i tot marcat amb el nom:
- 1 samarreta
- Pantalons
- Gorra
- Parell de mitjons
- Xancles
- Banyador
- Tovallola
- Raqueta de tennis tots els grups
- Raqueta de pàdel grup de mitjans i grans
- Bombolleta/Maneguets als petits que no sapiguen nedar
- Ulleres de piscina
- Crema solar

Avís
Per la bona marxa de estades, no és permés l’assitència dels pares a les activitats.
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