GRUP INTERCERDANYA
GRUP ESQUÍ SARRIÀ CERDANYA 2021/2022

FULL D'INSCRIPCIÓ
DADES DEL NEN/A
COGNOMS

NOM

DATA DE NAIXEMENT

NOU INSCRIT

SI

NO

DEBUTANT

SI

NO

DADES DELS PARES
COGNOMS MARE

NOM MARE

TELEFON

E-MAIL

COGNOMS PARE

NOM PARE

TELEFON

E-MAIL

INDICA LA MODALITAT A LA QUE VOLS INSCRIURE EL TEU FILL O FILLA*
1. COMPLERT
2. NADALS ESCOLARS DIUMENGES
3. EL CLÀSSIC REDUÏT
4. EL CLÀSSIC REDUÏT DIUMENGES
5. EL NOU CLÀSSIC REDUÏT
6. EL NOU CLÀSSIC REDUÏT DIUMENGES
7. NADALS
8. REIS
9. DE PASSEIG
* LES CARACTERÍSTIQUES DE CADA MODALITAT LA TROBARÀS AL FULL INFORMATIU (Complert, El clàssic reduït, entre d'altres...)

NOM
LLOC I DATA
Signagura del pare, mare o tutor legal

Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament titularitat de VIATGES TUIUIU SL amb CIF B17594862 i domicili social situat en l'AV. CATALUNYA,73
17527, LLÍVIA (GIRONA), en les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho
requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com
les possibles cessions i transferències internacionals que VIATGES TUIUIU SL té previst realitzar.
DRETS D'IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5
de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat familiar i personal i a la pròpia imatge, així com en el reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades,
es demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i/o filles i que siguin
identificables. Per a l'edició de materials en espais de difusió com blocs, webs, xarxes socials o revistes, cal la corresponent cessió del dret
de comunicació pública expressat per escrit.
Per això:
AUTORITZO
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats esportives relacionades amb l’esquí o
altres activitats que es puguin desenvolupar en el marc del curs d’esquí en entorns de pàgines web i/o xarxes socials.
A

a

de

Signatura del pare, mare o tutor legal

de 2021

