
CAMPAMENT D’ESTIU 2023

DADES DE L’INFANT

NOM I LLINATGES: _________________________________________________________________

DNI: __________________________________ DATA DE NAIXEMENT: _______/_______/_______

ADREÇA: ____________________________________________________ CP: _________________

LOCALITAT: _____________________________________ TELÈFON: ______________________

E-MAIL: ________________________________________ MÒBIL: _________________________

DADES FAMILIARS

MARE/PARE/TUTOR/A: ____________________________________ MÒBIL: __________________

MARE/PARE/TUTOR/A: ____________________________________ MÒBIL: __________________

E-MAIL CONTACTE: ________________________________________________________________

DADES FAMILIARS

És la primera vegada que participa a una activitat semblant? SI / NO

És extravertit o introvertit? __________________________ Sap nedar? Molt bé / Regular / No en sap

Grup sanguini i factor RH: ____________________________________________________________

Té al·lèrgies (plantes, medicaments, aliments...), patologies (anseidad, autisme, hipersensibilitat

auditiva...)_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Segueix algun tipus de tractament mèdic o pren medicament? (en cas afirmatiu, recordeu aportar

l’autorització mèdica pertinent a l’equip de monitors) ________________________________________

__________________________________________________________________________________

Segueix algun tipus de dieta alimentària? ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Altres informacions a tenir en compte: _________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Jo _______________________________________________ amb DNI ______________________

pare/mare/tutor/a d’en/na _____________________________, autoritzo al meu fill/filla/tutelat/-ada a:

Assistir al Campament d’estiu 2023 que organitza el Club d’Esplai Xiroi del dia 7 al 13 d’Agost de

2023.

Al Club d’Esplai Xiroi i als Grups d’Esplai de Mallorca (MCECC-GDEM) a utilitzar les fotografies on

pugui aparèixer el participant autoritzat, així com també el fet de poder-les publicar en les diferents

xarxes socials de la mateixa entitat: web, Google, Facebook, Twitter, Instagram i altres en

campanyes de promoció i difusió de les diferents activitats organitzades pel Club d’Esplai Xiroi i

MCECC-GDEM.

(El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei /1982, de 5 de

maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge)

A poder traslladar a l’autoritzat amb el vehicle privat de la direcció/monitorat en cas de malaltia,

urgència o de necessitat de trasllat durant Campament d’estiu 2023. Fa extensiva aquesta

autorització a qualsevol decisió mèdic-quirúrgica que s’hagi d’adoptar en cas d’extrema urgència i

sota la direcció facultativa pertinent.

Igualment, declara haver estat informat convenientment durant el procés d’inscripció de tot el referent

al Campament d’estiu 2023 i accepta les condicions del mateix.

I perquè així consti, firmo la present autorització,

A ________________, dia ______ de _______________ de 2023

Signatura del mare/pare/tutor/a legal Signatura del mare/pare/tutor/a legal

La persona signants declara que té la capacitat facultativa per inscriure l’infant a l’activitat

denominada.

*El Club d’Esplai Xiroi us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un

fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com a un arxiu documental i un altre audiovisual general

que contenen dades i informació de caràcter personal, titularitat de la Fundació Pere Tarrés (FPT). L’Aplicació

Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El Club d’Esplai Xiroi

disposa d’una llicència d’ús per a la utilització del programa.

Tractament de dades:

● Responsable del tractament: Club d’Esplai Xiroi, amb domicili a C/ Sant Joan de la Creu 48, 07198 Palma

de Mallorca. • Finalitat del tractament i període de conservació: La creació, existència, manteniment i ús

del fitxer és el tractament de la informació i les dades amb la finalitat de realitzar activitats organitzades,

mantenir-vos informats i donar compliment a les finalitats de l’entitat. Les dades es conservaran fins que

revoqueu el consentiment que s’atorga amb aquest document.

● Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat amb aquest document, relació contractual i obligació

legal.
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● Destinataris de la informació: totes les àrees, entitats federatives i col·laboradores del Club d’Esplai Xiroi

que siguin necessàries per al compliment de les finalitats expressades al paràgraf anterior, els elements

oficials als quals estem obligats a cedir les dades, així com els centres sanitaris corresponents en cas

d’urgència.

● Exercici de drets: Teniu dret a accedir al contingut de les dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les,

a limitar el tractament, a oposar-vos a que les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la

vostra informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment

el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document dirigint-vos a nosaltres per escrit a C/ Sant

Joan de la Creu 48 07198 Palma de Mallorca o presencialment, facilitant-vos el tràmit adequat a la vostra

pretensió.

● Conseqüències de la negativa a atorgar consentiment: La negativa a facilitar les dades sol·licitades,

impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculem amb vosaltres i poden condicionar la

participació a les activitats. • Dret a reclamar: L’organisme competent per resoldre els conflictes derivats

de la signatura d’aquests documents és l’Autoritat de Control de Protecció de Dades Espanyola.

● Informació: No s’utilitzen processos automatitzats de creació de perfils.

Drets i utilització d’imatge:

● El Club d’Esplai Xiroi, en el desenvolupament dels seus serveis i activitats pot realitzar reportatges de

caràcter fotogràfic i audiovisual als participants i podrà, amb les finalitats esmentades, publicar-les en els

seus mitjans propis, com ara, pàgines web, perfils de xarxes socials, revistes, altres publicacions, catàlegs

comercials de difusió d’activitats o cedir los a entitats federatives, col·laboradores o d’informació general

(mitjans de comunicació).

De conformitat amb els art. 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) es facilita la següent

informació. Responsable: Identitat: Club d’Esplai Xiroi – NIF: G57155558 Dr. Postal: C/ Sant Joan de la Creu, 48

(07198, Palma) Telèfon: 662556844 Correu electrònic: esplaixiroi@gmail.com

En nom de l’entitat, tractarem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat. Les

dades proporcionades es conservaran durant un termini de 5 anys des de la baixa en l’entitat. Existeix la

obligació de facilitar les dades de caràcter personal o en cas contrari no podrà ser usuari de l’entitat. La base

legal pel tractament de les seves dades es el compliment dels fins de l’associació de conformitat amb la Ley

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y el Real Decreto 949/2015, de 23 de

octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y el consentimiento de los

socios. Les dades no es cediran a tercers llevat en els supòsits en que existeixi una obligació legal. Té dret a

obtenir les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades no siguin necessàries.

Adjuntar foto de carnet, fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària de l’infant

IBAN: ES57 - 2100 - 1343 - 1702 - 0006 - 8564 (La Caixa)

Concepte: Nom de l’infant/Campament d’Estiu 2023
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