FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS DE L’INSCRIT/A
Cognoms

Nom

DNI/NIE/Passaport

Torn 1: 25/06 al 28/06 (4 dies)
Torn 2: 1/07 al 5/07
Torn 3: 8/07 al 12/07
Torn 4: 15/07 al 19/07
Torn 5: 22/07 al 26/07
Torn 6: 2/09 al 6/09 (Setembre)

Data de naixement

Adreça, Població i Codi Postal

Matí (de 9h a 13h)
Matí i dinar (de 9h a 15h)
Matí i tarda: (de 9h a 13h i de 15h a 17h)
Matí, tarda i dinar (de 9h a 17h)

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR O TUTORA LEGAL
Pare/Mare/Tutor o tutora legal

DNI/NIE/Passaport

Tel. de contacte

Correu electrònic

Pare/Mare/Tutor o tutora legal

DNI/NIE/Passaport

Tel. de contacte

Correu electrònic

Titular/s del Compte Bancari:
Entitat Bancària:
Número de Compte Bancari:

-

-

-

-

TRACTAMENT DE DADES
Responsable

Nou Patufet, SCCL.

Finalitat

Formalització de les inscripcions al Casal d’Estiu, seguiment del casal i participació en les activitats
que s’hi organitzin, promoció d’activitats del campus relacionades amb el lleure i l’estiu i enviament
d’informació relacionada.

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Termini

Mentre es mantingui la participació en l’activitat i mentre subsisteixin les obligacions legals i fiscals.

Drets

Accedir, rectificar cancel·lar i suprimir les dades enviant un correu a secretaria@noupatufet.coop

CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE
L’escola Nou Patufet SCCL i l’entitat col·laboradora Fundació del Bàsquet Català podrà usar, publicar, exposar, produir, duplicar i
distribuir fotografies i/o enregistraments en què pugui aparèixer el/la menor inscrit/a en aquest full d’ inscripció amb finalitats
comercials o informatives relacionades amb l’activitat de llurs entitats en publicacions, revistes, dominis de webs, xarxes socials
pròpies, edicions i en qualsevol altre mitjà oer un termini il·limitat, a nivell nacional i en l’estranger.
Sobre la base del paràgraf anterior exposat, exonero a l’escola Nou Patufet SCCL i a la Fundació del Bàsquet Català de totes les
reclamacions per raó del seu ús, entenent que no es rebrà compensació econòmica o de qualsevol altra forma.
amb DNI

Amb tot el què s’ha exposat, jo
AUTORITZO

la cessió dels drets d’ imatge del meu/meva fill/a o menor a càrrec.

NO AUTORITZO
Data

Signatura

