
 

 

INSCRIPCIÓ – WATERWORLD (12 de juliol de 2019)   

 

OBSERVACIONS ESPECIALS 

Tens alguna malaltia 
que consideris 
important tenir-ne 
coneixement? 

Tens algun tipus 
d’al·lèrgia? 

Pateixes alguna 
intolerància? 
(medicament, 
aliment,...) 

Altres observacions: 

   Sí. Quina?    Sí. Quina?    Sí. Quina? 

   No    No    No 

 

OBSERVACIONS ESPECIALS 

En/Na........................................................................... amb DNI núm. .......................................... 
autoritza el seu fill/a .................................................................................... a participar la sortida 
d’estiu a Water World del divendres 12 de juliol de 2019, autoritzant a Celrà Jove (Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Celrà) que: (cal fer una creu) 

□ Acceptació de les normes que s’estableixin pel bon funcionament de l’activitat.  

□ A la captació de les imatges del participant que s’inscriu, així com a la seva reproducció i difusió per 

qualsevol forma i mitjà únicament amb finalitats d’il·lustrar i donar notícia de les activitats.  

□ A accedir i banyar-se a les diferents atraccions del parc de manera autònoma i sota la responsabilitat 

del meu fill/a.  

□ Prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’urgència.  

□ Traslladar el meu fill/a, en cas de necessitat de trasllat al CAP/Hospital, amb previ avís al pare, mare 

o tutor legal d’aquest/a. Al mateix temps, declara: (fer una creu) 

□ Haver llegit i revisat la fitxa d’inscripció impresa.  

□ Haver declarat a la fitxa tota la informació rellevant per la seguretat del participant i el bon 

desenvolupament de l’activitat. 

 

En conformitat amb els continguts precedents signo el present document a: 

 

 

 

Celrà, .........de..................del 2019                                     Signatura (mare/pare/tutor)         

 

DADES DEL PARTICIPANT 
Nom: Cognoms: Telèfon del participant 
 
 

  

Adreça electrònica: Telèfon d’un familiar: (necessari en 
cas d’urgència) 

 
 

 

Adreça: Població: 
 
 

 

Data de naixement: DNI (cal portar 
fotocòpia) 

Número de la Seguretat Social (cal portar 
fotocòpia) 

 
 

  



 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Identificació del tractament: sol·licitud d’inscripció a les activitats de l’Àrea de Cultura (Gestió d’activitats culturals i de lleure). 
Responsable del tractament: Ajuntament de Celrà 
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds per inscriure’s a les activitats de l’Àrea de Cultura.  
Legitimació: compliment d’una obligació legal. 
Drets de les persones destinatàries: podeu sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades (dret d’oblit), i la limitació o oposició al 
tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a l’apartat “Avís legal i protecció 
de dades de caràcter personal” de la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà. 
 

 
PROTECCIÓ DE DADES 
 
MARC NORMATIU 
 
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Celrà es fonamenta en el Reglament 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al 
tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD. Contacte:  Assessoria jurídica LEGALMENT. Tel 34972221691. 
dpd@legalment.net. 
 
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 
 
En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, l’Ajuntament ha aprovat el Registre de les Activitats de Tractament de 
l’Ajuntament de Celrà amb efectes a partir del dia 25 de maig de 2018, amb els continguts que figuren a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.celra.cat). 
 
La informació sobre protecció de dades continguda als formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al mateix 
formulari i la segona a la seu electrònica. 
 
En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta 
circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment. 
 
DRETS 
 
La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, 
que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són els que s’indiquen tot 
seguit: 
 
Dret d'accés 
L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes 
dades i a obtenir informació. 
 
Dret de rectificació 
Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. 
L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, 
fins i tot mitjançant una declaració addicional. 
 
Dret de supressió (dret a l'oblit) 
L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"). 
 
Dret d'oposició 
L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. 
 
Dret a la limitació del tractament 
És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de 
limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades 
personals es deixen de tractar. 
 
Dret a la portabilitat 
L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús 
comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: El tractament es 
basa en el consentiment o en un contracte i el tractament es fa per mitjans automatitzats.  
 
CONTACTE 
En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició 
documentada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Celrà: Assessoria jurídica LEGALMENT. Tel 34972221691. 
dpd@legalment.net                                                                                   


