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DADES PERSONALS ALUMNE(A) / DATOS PERSONALES ALUMNO(A) 

Nom I Cognoms      …………………………………………………………………………………………………….. 

Data de naixement   …………………………………………………………………………………………………… 

CIP de targeta sanitària (“NAAE 1 76951405 5”)     ……………………………………………………… 

Curs/Tutor      ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telèfons de contacte      ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

DADES PARES / DATOS PADRES 

Nom I Cognoms     ……………………………………………………………………………………………………… 

Telèfons de contacte      ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail      …………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITAT DIA HORES PREU* 
    

    

    
    

    
TOTALS*    

*Totals i *Preu per omplir per part de Secretaria o L’AMPA. 

Signant ha llegit i assumeix les normes d’inscripció Extraescolars: 

 

 

 

Nom: 
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LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  clàusula participants 

menors clubs-entitats-centres educatius    

A  Cornellà de Llobregat a ……………… de………………………………………. de………………………….. 

D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades 

a un fitxer sota la responsabilitat del (RAÓ SOCIAL RESPONSABLE DEL FITXER) AMPA SAMC  amb la 

finalitat de poder atendre la seva sol·licitud de participació en l’activitat corresponent. Tanmateix, li 

informem que les seves dades seran cedides al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT amb la finalitat 

de poder organitzar i gestionar l’activitat, així com per poder tramitar l’assegurança necessària per 

poder-hi participar.   

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l’adreça 

AMPA SAMC c/Manuel Marine nº11-17 08940 Cornellà de Llobregat, així com també davant del 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT: PARC TORREBLANCA, CTRA. N340, KM.1249 SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 08980 BARCELONA.   

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 

compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la 

finalitat de poder fer efectiva la seva participació a l’activitat sol·licitada, així com per cedir les seves 

dades al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT, a l’entitat asseguradora corresponent i a l’entitat 

.AMPA SAMC   

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les 

seves imatges, obtingudes durant la participació en l’activitat, a la pàgina web, xarxa social FACEBOOK 

del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT o YOUTUBE per donar a conèixer o publicitar les activitats 

realitzades per aquesta entitat.                                                              A partir de la signatura del present 

formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal, per a la 

finalitat especificada, per part del AMPA SAMC i del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.   

☐ Autoritzo al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a publicar la meva imatge en qualsevol dels 

mitjans electrònics esmentats.   

☐ No autoritzo al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT a publicar la meva imatge en qualsevol dels 

mitjans electrònics esmentats.    

Nom i Cognoms de l’interessat (“Alumne”):   

DNI:  

Signatura de l’interessat Nom i Cognoms del pare, mare o tutor legal del menor:       

 

DNI:   

Signatura del pare, mare o tutor legal 
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