INSCRIPCIÓ AL
CASAL DE MAR 20 21
NOM:

'

-F/\��/\UTIG/\GESTIÓ

ACTIVITATS NAUTIOUES

COGNOMS:

DATA N AIXEMEN T:
GRUP:

0 ORQUES (2010, 2011, 2012}
0 TAURONS (2008 i 2009)
0 CATX ALOTS (2004,2005,2006 i 2007)

0 PIR ATES (2017)
0 DOFINS (2015 i 2016)
0 POPS (2013 i 2014)

FOTO

MARCAR AMB U N A CREU L A DATA D:A.SSISTENCIA AL CASAL:

D (SET1) Setmana del 28 de juny al 2 de Juliol
D (SET1) Setmana del 5 al 9 de juliol
D (SET3} Setmana del 1 2 al 16 de juliol
D (SET4) Setmana del 19 al 23 de juliol
D (SET5) Setmana del 26 al 30 de juliol

0MATÍ

□

D (SET6} Setmana del 2 al 6 d:A.gost
D (SET7) Setmana del 9 al 13 d:A.gost
D (SETS} Setmana del 16 al 20 d:A.gost
D (SET9} Setmana del 23 al 27 d:A.gost
D (SET10} Setmana del 30 d:A.gost al 3 de Setembre
D (SET11) Setmana del 6 al 10 de Setembre

0 TOT EL DI A

TARDA

D Servei d'acollida de 08:45 a 09 :25 ( MATÍ)
D Servei d'acollida de 14 :30 a 15 :00 ( TARDA )

SERVEI DE MENJADOR

D Servei d'acollida de 13 :00 a 13 :30 ( MATÍ)
D Servei d'acollida de 18:00 a 18:20 ( TARDA )

DNI nen o pare/mare o tutor:
Telefons de contacte:
Correu electronic (lletres ciares i majúscules):
2 ª residencia:

Residencia habitual:
DADES D'IN TERES PER AL CASAL DE MAR:
Malalties o discapacitat?
Al-lergies?
ALTRES OBSERVACIONS:
DRETS D'IMATGE

Per mitja del present document, jo com a pare/mare/tutor del figuranVmodel atorgo a l'equip Fanautica - Base Nautica Pineda de Mar amb NIF: 77615822E el dret i permís il-limitat i
irrevocable per a captar, enregistrar, usar, reutilitzar, publicar, republicar i distribuir retrats fotografíes o imatges del menor o en les quals estigui inclos o inclosa, a través de qualsevol
mitja, sense limitació en el temps, per il-lustració, promoció, art, editorial, publicitat, comerg o qualsevol altre proposit.
Així mateix, cedeixo el dret de la imatge del menor al fotograf per tal que aquest pugui transmetre'I a tercers si és necessari, i acordo salvaguardar-lo a ell, els seus hereus, representants
legals i tates les persones que actu"fn sota el seu permís o autoritat o aquells pels qui ell o ella estigui actuant, de qualsevol reclamació per difamació, calúmnia, o invasió de la privacitat.
Tot aixo amb la única limitació d' aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret de I' honor en el previst a la Llei Organica 1/85, del 5 de Maig, de protecció Civil al Dret
a I' honor, la intimitat personal i familiar i a la propia imatge,
Per mitja del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la imatge del menor que puguin derivar de qualsevol utilització.
Garanteixo que sóc majar d'edat legal i tinc el dret d'acordar contractes en el meu propi nom. He llegit l'autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic totalment
d'acord amb els seus continguts. Aquesta cessió de drets de la imatge del menor ha de ser vinculant sobre mi i els meus hereus, els meus representants legals i els meus assignats.

LLEI PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caracter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titula
ritat de MARTA LLADO MARZO amb CIF núm 77615822E i domicili social situat a la Base Nautjca, Platja deis Pins S/n de Pineda de Mar (BARCELONA), amb la finalitat d'impartir la for
mació en la qual vosté s'ha matriculat. En compliment amb la normativa vigent, MARTA LLADO MARZO informa que les dades seran conservades segons el període legalment establert
Addicionalment, MARTA LLADO MARZO informa que sera necessari el tractament de les seves dades de salut, d'ideologia política, de religió, de creences, d'infraccions penals o admi
nistratives, vida sexual, biométrics, genétics, origen racial, d'origen étnic.
Amb la present clausula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a tates aquelles entitats amb les que
sigui necessaria la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació deis serveis.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MARTA LLADO MARZO, dirigint-se per escrit a l'adrega de correu dpo.cliente@conversia.es o al teléfon
902.877.192.
MARTA LLADO MARZO informa que procedira a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per aixo que MARTA LLADÓ
MARZO es compromet a adoptar tates les mesures raonables perqué aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caracter personal podra exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, porta
bilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adrega postal indicada més amunt o bé a través de correu electronic NAUTICAPINEDADEMAR@GMAIL.COM. En aquest sentit, I' ALUMNE dispo
sara del dret a revocar el con�entiment prestat mitjangant la present clausula. Podra dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
En darrer lloc, MARTA LLADO MARZO informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment:
DNI:

SIGNATURA:

