Núm. d’inscripció: ______________

FULL D’INFORMACIÓ GENERAL I AUTORITZACIONS DEL CASAL D’ESTIU DE
BALENYÀ 2019
Nom i cognoms de l’infant o jove:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curs realitzat

Data Naixement:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Telèfons de contacte:
1.Telf:……………………………………………De qui?...............................................................................
2.Telf:……………………………………………De qui?............................................................... ……………..
3.Telf:……………………………………………De qui?.....................................................................………..
Talla de samarreta:
 4 anys  6 anys

8 anys

 10 anys  12 anys S M  L  XL

En/Na................................................................................................ amb DNI/NIE o passaport núm
.................................................... com a pare/mare o tutor legal de l’infant o jove
...................................................................................., autoritzo a que participi en el Casal d’Estiu de
Balenyà i a fer les sortides i altres activitats programades dins el Casal.

Així mateix, també autoritzo:
AUTORITZACIÓ DE SORTIDA I RECOLLIDA DEL L’INFANT I JOVES
 Autoritzo que l’infant o jove marxi sol de l’escola cap a casa després del casal d’estiu.
 Autoritzo a (nom del menor d’edat)......................................................................................... a
recollir el meu fill/a a la sortida del casal d’estiu.
 Autoritzo a que l’infant o jove sigui recollit a l’acabar el casal d’estiu pels següents adults, en
cas que faci la recollida algú diferent al pare o la mare. ( Especifiqueu entre parèntesis si són avis,
tiets cangurs..)
Nom i congnoms……………………………………………………………..........…..DNI...........................................................
Nom i cognoms …………………………………………………………..………........DNI...........................................................
Nom i cognoms………………………………………………….......…………….......DNI...........................................................

Núm. d’inscripció: ______________

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
 Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove per les dues bandes.
 Fotocòpia de la targeta de família nombrosa.
 Fotocòpia del carnet de família monoparental.
 Fotocòpia del certificat mèdic o al·lèrgic.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estipula el reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27
d’abril de 2016, l’informem que:
RESPONSABLE: AJUNTAMENT DE BALENYÀ, C/PISTA, 2 08550 BALENYÀ, BARCELONA. balenya@diba.cat,
P0801700F. FINALITATS: activitat de Casal d’Estiu 2019 del 25 de juny al 26 de juliol i totes aquelles gestions
inherents a la mateixa LEGITIMACIÓ: execució de l'acord de prestació de serveis i consentiment de
l'interessat. DESTINATARIS: entitats i persones necessàries per a l'execució de l'activitat. CONSERVACIÓ DE LES
DADES: durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que
per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre a possibles responsabilitats. DRETS: Pot sol·licitar l'accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades a les dades de contacte del
responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant
l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es)

(Poble)______________________,(dia)_____________de juny 2019
(Signatura)

