
 
FULL	D’INSCRIPCIÓ				TALLER	DE	LLEURE	D’INFANTS	Dissabtes	de	10	a	13h	a	L’ESCOLA	REIXAC

	

Nom	 	 Data	de	Naixement	 						/					/	

Cognoms	 	 	 	

Domicili	 	 	 	

Municipi	 	 CP	 	
	

N.E.E.	 SI	 	 NO	 	 Diagnòstic	 	
 

Al·lèrgies	alimentàries	 SI	 	 NO	 	 Quin/es?	 	
	

	 	 	 	 	 	

Nom	 	 Nom	 	

Cognoms	 	 Cognoms	 	

Mòbil	 	 Mòbil	 	

Email	 	 Email	 	
	

PERSONA/ES	AUTORITZADA/ES	

Per	a	recollir-los	

Nom	 Parentesc	

	 	

	

	

 
ADIMIR  és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament 
(UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), amb la finalitat de portar a terme la inscripció i desenvolupament de l’activitat sol·licitada. Les dades de caràcter personal proporcionades del menor (incloses dades de salut per evitar qualsevol 
risc alimentari entre altres) així com les del seu representant legal es conservaran fins que existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, així com per complir amb les obligacions fiscals. Quan ja no sigui necessàries, se 
suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixes. El tractament de les  dades personals està basat en el consentiment que has de prestar l'interessat 
mitjançant la signatura del present document Els destinataris de la informació recollida serà aquells prestadors de serveis vinculats al responsable. No es cediran dades a tercers, a no ser per obligació legal o sense el consentiment explícit 
de l’interessat. Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició en ADIMIR Crisantems, s/n - 08110 MONTCADA I REIXAC 
(BARCELONA) o en l’Email: info@adimir.org . També pot presentar una reclamació davant  l’Autoritat de control (www. aepd.es). 	

DADES	DE	L’INFANT	

DADES	PARES/TUTOR	 MARE	 PARE	

Cal	ADJUNTAR	al	present	Full	d’Inscripció:	

�	JUSTIFICANT	Ingrés/Transferència	per	Import	de	60€	corresponents	al	primer	trimestre,	al	nº	de	compte		

																												ES43	2100	0293	2901	0178	9597		(Caixabank)	Cal	posar	nom	i	cognoms	de	l’infant	

�	FOTOCÒPIA	DNI/NIF/NIE	del	PARE	o	MARE.		
�		FOTOCÒPIA	DE	LA	TARGETA	SANITÀRIA	DEL	NEN/A		
�	FOTOGRAFIA	MIDA	CARNET	

SIGNATURA	

	

	
	
Signat:																																																		Montcada	i	Reixac	______	de	______________	de	201__	

	


