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autorizacions
dades de l'alumne/a
Nom complet
Curs
Nom mare
Nom pare

autoritzacions de recollida
Serà necessari emplenar les dades de les persones que recolliran a l'alumne/a durant el període del
Campus Multidesportiu, inclosos els pares/tutors.
En cas de custòdies compartides, s'haurà d'especiﬁcar en l'apartat “Observacions” si la recollida serà de
forma indistinta o els períodes en els quals estarà vigent cada autorització.
Dades mare/ tutora

NIF

Dades pare/ tutor

NIF

Dades autoritzat 1

NIF

Dades autoritzat 2

NIF

Dades autoritzat 3

NIF

autorització PER A TORNAR NOMÉS/A A CASA
(únicament per a alumnes de 5é i 6é de primària, 1r i 2n ESO)

Declare que les dades subministrades en aquest model són certs i autoritze el meu ﬁll/a o tutelat/a a
tornar només a casa durant els dies del Campus Multidesportiu 2019.
Consentiment i Haver d'Informar els Interessats sobre Protecció de Dades
He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades:
•Responsable: L’Ajuntament de Canet d'en Berenguer
•Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives.
•Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta Entitat.
•Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les
Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
•Drets: Accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informacióna dicional.
•Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent
adreça http: //canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy
Prest el meu consentiment per a l'ús i publicació de la meua imatge en suports web municipals, perﬁls
municipals de xarxes socials, material informatiu i publicacions en premsa o TV.
Informació bàsica sobre protecció de dades:
•Responsable: L’Ajuntament de Canet d'en Berenguer
•Finalitat: Ús i/o publicació de la meua imatge en suports web municipals, perﬁls municipals de xarxes socials,
material informatiu i publicacions en premsa o TV per l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer.

•Legitimació: Consentiment.
•Destinataris: Pot cedir-se la seua imatge a mitjans de comunicació o altres empreses encarregades de l'elaboració
de material informatiu. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
•Drets: Accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informacióna dicional.
•Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent
adreça http: //canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy#note6
Prest el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguen ser utilitzats per a l'enviament d'informació d'interés general.
Informació bàsica sobre protecció de dades:
•Responsable: L’Ajuntament de Canet d'en Berenguer
•Finalitat: Informar sobre les activitats que es realitzen per l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer
•Legitimació: Consentiment.
•Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les
Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
•Drets: Accedir, rectiﬁcar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informacióna dicional.
•Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent
adreça http: //canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy#note6

indicar malalties i al·lèrgies

Necessita l'alumne/a alguna adaptació metodològica o aspecte rellevant, que hagen de conéixer els
monitors en post d'un millor procés d'ensenyament esportiu:
SI

NO

En cas de necessitar, indique com i si existeix INFORME professional adjuntar-ho.

observacions

Canet d’en Berenguer a

de

2019

Signat
SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESSA DE L’AYUNTAMENT DE CANET D’EN BERENGUER

Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer.

| Plaza del Ayuntamiento, 1. 46529. Canet d’en Berenguer, Valencia. | T. 962698020
| canetdenberenguer.sedelectronica.es | DIR 3. L01460826.

