
LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES  

Clàusula informativa de l’esplai Xirusplai  

Amb la seva firma ens autoritza, a “El Círcol Catòlic de Badalona”, a tractar les               

dades que ens ha proporcionat en el formulari d’inscripció, amb la finalitat de              

realitzar l’activitat de l’esplai Xirusplai i per a planificar, desenvolupar i prevenir             

riscos durant la realització de l’activitat. Aquestes dades no seran cedides a             

tercers, excepte quan sigui indispensable per a l’activitat i en aquests casos es              

garantirà el major grau de privacitat possible. Pot exercir els seus drets d’accés,              

rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del             

correu electrònic  

info@elcircol.cat. Més informació a www.elcircol.cat/política-privacitat.  

❑ Sí ❑ No Autoritzo a “El Círcol Catòlic de Badalona” per enviar-me tot tipus de  

comunicacions comercials relacionades amb les seves activitats.  

Data:  

Nom, DNI i firma:  

Clàusula de recollida d’informació per la COVID  

Et fem saber que les dades que voluntàriament ens proporcionis en aquest            

document seran tractades per “El Círcol Catòlic de Badalona” amb la finalitat             

d’adaptar-nos els protocols de prevenció de la propagació del COVID 19, amb             

l’objecte de donar compliment a les normes de salut pública i seguretat de les               

persones que accedeixen a les nostres instal·lacions. Les seves dades no seran             

cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei o               

obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació,           

portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic             

elcircol@elcircol.cat. Més informació a www.elcircol.cat. 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I ÚS D’IMATGE EN XXSS  

Per la present, El Círcol Catòlic de Badalona, sol·licita el seu consentiment, o del              

menor a qui representa per utilitzar la seva imatge en els diferents suports             

audiovisuals i gràfics que disposa, amb l'única finalitat de difondre, publicitar i            

recolzar els nostres serveis i activitats, sempre que aquests tinguin relació amb el             

servei o la activitat realitzada. Aquesta autorització s'entén feta amb caràcter           

gratuït.  La seva imatge mai serà cedida a tercers, tret d’obligació legal.  

…………………………………………………………………………………………..…, amb DNI   

…………………………..….., autoritzo a El Círcol Catòlic de Badalona per a que pugui            

utilitzar la meva imatge o la del menor a qui represento, en els següents àmbits:  

- ❑ Sí ❑ No Pàgina web  

- ❑ Sí ❑ No Revista, tríptics informatius i cartells  

- ❑ Sí ❑ No Instagram  

- ❑ Sí ❑ No Twitter  

- ❑ Sí ❑ No Facebook  

- ❑ Sí ❑ No YouTube  

 



Li informem que les xarxes socials esmentades, disposen de la seva pròpia política             

de privacitat i de drets d’imatge, que li recomanem consultar El Círcol Catòlic de              

Badalona no té cap mena de control, relació ni responsabilitat amb aquestes            

polítiques.  

 

 

Així mateix, li informem que podrà exercir el dret d’accés, rectificació, limitació,            

portabilitat, oposició i supressió a través del correu electrònic info@elcircol.cat Més           

informació a www.elcircol.cat/política-privacidad.  

 

 

A Badalona a ……….. d …………………………… de 20…  

Signat 

 

AUTORITZO 
 
El meu fill/a, tutelat/da a rebre petites cures i medicaments com ara: antihistamínics, antiinflamatoris i analgèsics                
que, normalment, es lliuren sense recepta i contenen àcid acetilsalicílic, ibuprofè o paracetamol, per part dels                
monitors/res  
                                                                                                                                         Sí                      No  
 
A l’equip de monitors i monitores, en cas d’urgència, a prendre decisions medicoquirúrgiques, sota control i                
recomanació mèdica adequada, en cas de no poder contactar amb els tutors i, si fos precís, traslladar al nen/a,                   
noi/a en un cotxe fins a un hospital. Verifico també que la fitxa de salut està actualitzada el dia en què firmo el                       
document.  
                                                                                                                                          Sí                     No 
 
A participar en les activitats que realitzin a l’Esplai Xirusplai del Círcol de Badalona durant el curs 2020-2021,                  
incloent-hi activitats especials, les festes, les excursions. I sabent que l’Esplai Xirusplai no es responsabilitza dels                
béns materials dels infants.                          Sí                     No 
 
Que el meu fill/a, tutelat/da, pugui aparèixer en imatges d’activitats organitzades per l’Esplai Xirusplai i que                
aquestes puguin ser publicades al web i d’altres mitjans de comunicació i xarxes socials Sí               
No 
 
Fitxa de salut  (Cal comunicar els canvis que pugui haver durant la temporada)  
El nen/a, noi/noia té algun impediment físic o psicològic? 

  Quin? 
_______________________________________________ 
Pateix alguna malaltia crònica? 

  Quina? 
_______________________________________________ 
Pateix alguna al·lèrgia? 

  Quina? 
_______________________________________________ 
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