
FULL D’AUTORIZACIÓ DE CASOS ESPECIALS

Benvolgudes famílies,

Cal que deixeu constància per escrit del vostre consentiment, autorització i/o petició 
de casos especials com al·lèrgies, dietes alimentàries, si cal que donem algun tipus de 
medicació, etc...

En/Na_____________________________________________________amb DNI_________________
com a pare/mare/tutor de___________________________________________________________
INFORMO/AUTORITZO/DEMANO que el meu fill/a: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pineda de Mar,  a_________ de _____________ de 202___   

Signatura

RGPD, Model-44) Complex Esportiu «Can Xaubet». De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia de Drets Digitals , L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre 
Protecció de Dades:
Responsable: Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J - Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona) 93 767 15 60 - Delegat de 
Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Gestió de totes les dades relacionades amb la inscripció al complex esportiu,  realitzar enquestes de satisfacció generals i específiques en relació 
a les activitats que es desenvolupen en el centre,així com enviar informació comercial i d'interès, sempre que ho autoritzi expressament.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades 
al domicili del responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat peer a la qual han estat recollides.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web: https://
seu.pinedademar.org

L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes 
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El sol·licitant manifesta: Havent rebut les normes d'us del Complexa Esportiu de Can Xaubet i que es compromet a cumplir-les.
Estarà sotmes al seguiment médic necessari u no tenir cap contraindicació per la práctica de l'activitat física i de natació.
El titular del compte indica a la fulla d'inscripció que autoritza a l'Ajuntament de Pineda de Mar a domiciliar els rebuts de les quotes mensuals 
corresponents a les modalitats de abonaments i cursos detallats en aquesta fulla d'inscripció.
Les seves dades serán cedides a les entitats bancàries corresponents per procedir al cobrament dels rebuts.

CEM CAN XAUBET  CAMPUS ESPORTIU
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