AUTORITZACIÓ del PARE o TUTOR/de la MARE o TUTORA
En/Na/N’,________________________________________________________________________
(pare/mare, tutor/a) amb DNI_____________________________ autoritza al seu fill o tutelat o la
seva filla o tutelada______________________________________________________________ a
realitzar totes les activitats organitzades per l’ESCOLA DE CIRC DE CERDANYOLA. Igualment
autoritza a la direcció facultativa corresponent, per tal que en un supòsit d’extrema gravetat o
urgència vital del fill/a o tutelat/da i davant la impossibilitat de la localització dels pare/mare
tutor/a en cap dels números de telèfons facilitats, prengui les decisions medicoquirúrgiques
oportunes.

A partir de l’entrada en vigor la nova normativa de Protecció de dades europees, Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 (RGPD Reglament General de Protecció de Dades).
Per aquest motiu us informem que de forma expressa, precisa i inequívoca, les vostres dades de caràcter personal i
les dels vostres fills i filles seran objecte de tractament sota la responsabilitat de l'entitat ESCOLA DE CIRC DE
CERDANYOLA amb la finalitat de poder prestar adequadament el serveis als quals decidiu inscriure, l'emissió de rebuts
i/o factures, manteniment del contacte i, en general, totes aquelles accions i gestions relacionades amb els serveis que
siguin necessàries pel seu bon funcionament. Totes les dades recollides, tal i com s'ha fet fins ara, es tractaran de
manera secreta i confidencial, establint mesures de seguretat per evitar l'accés indegut de tercers. Les vostres dades
de caràcter personal no seran cedides a tercers sense previ consentiment, excepte en aquells casos en què fos
imprescindible per la correcta prestació del servei o que estigui autoritzat per una norma amb rang de Llei. La negativa
al tractament de dades de caràcter personal comportarà la impossibilitat de prestar el servei o serveis. Una vegada
finalitzada la relació, les dades seran arxivades i conservades durant un termini de 5 anys des de l'última relació o
mentre es puguin derivar responsabilitats per la prestació del servei. Podeu, en qualsevol moment, exercir els vostres
drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oblit, oposició i portabilitat dirigint-vos a XAVIER ESPARRACH PUIG amb
domicili al carrer Altimira 40C de Cerdanyola del Vallès CP 0829 per carta certificada o per correu electrònic a

info@escoladecirc.cat.
AUTORITZO a l’Escola de Circ de Cerdanyola al tractament de les meves dades de caràcter personal i les dels meus
fill/s i/o filla/es per la prestació dels serveis marcats, de manera fixa o eventual, així com per dur a terme les gestions
relacionades inherents a la prestació d'aquest/s serveis. És imprescindible la signatura de les dues persones:
mare/pare/tutor/tutora en cas que a la inscripció hi apareguin les dues persones i/o en el cas que al compte corrent
sigui compartit

Signatura del pare/mare/tutor/a:

Lloc i Data:

AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE LA IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, l’Escola de Circ de Cerdanyola demana el consentiment als tutors o tutores legals
dels infants perquè aquests puguin aparèixer en imatges i vídeos corresponents a esdeveniments
o activitats organitzades per l'Escola de Circ de Cerdanyola destinades a la difusió pública i no
comercial en els següents canals de comunicació:
• Les pàgines web de l'Escola de Circ de Cerdanyola (escoladecirc.cat)
• Les xarxes socials (Instagram) de l'Escola de Circ de Cerdanyola.

En/Na ............................................................................. amb DNI .................................... com a
tutor o tutora legal de ............................................................................................. amb DNI
......................................, membre de l'Escola de Circ de Cerdanyola.

SI

NO

Autoritzo a captar, publicar i reproduir la seva imatge corresponent
a activitats organitzades per l'Escola de Circ de Cerdanyola.

I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present autorització
a ....................................., a ........... de ................................................ de 20........

SIGNATURA DEL TUTOR O DE LA TUTORA LEGAL

