
Mitjançant el present document s'autoritza a l'USUARI indicat en el punt 1 a participar en les
activitats organitzades per la Regidoria de Joventut de l 'Ajuntament de Santanyí,

FULL D'INSCRIPCIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
2019

data naixement telefon

email

Adreça

Població CP

1)Dades de l'Usuari
Nom i llinatges

dni

2)Dades familiars
nom i llinatges tutor 1

dni tutor 1

adreça tutor 1

població tutor 1 cp tutor 1

telefon tutor 1 email tutor 1

nom i llinatges tutor 2

dni tutor 2

adreça tutor 2

població tutor 2 cp tutor 2

telefon tutor 2 email tutor 2

3)Dades Sanitàries i de Conducta

Quina?

Periodicitat

Quina?

medicacio alergia
reacció al·lèrgia

Quin tipus?

Quina?

Quina?

Observacions salut

Quines?

Altres observacions

Pren medicació de forma regular?

Té algún tipus d'aL·lèrgia?

Té problemes respiratoris?

Alguna intervenció quirúrgica recent o important?

Segueix algún tipus de dieta?

Té cap Necessitat Educativa Especial?

Sap nedar?

id usuari

Agafa el bus a
edat



Mitjançant el present document s'autoritza a l'USUARI indicat en el punt 1 a participar en les
activitats organitzades per la Regidoria de Joventut de l 'Ajuntament de Santanyí,

FULL D'INSCRIPCIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
2019

Santanyí a dia ________ de __________ de 2019

És imprescindible adjuntar una fotocòpia de la targeta de la seguretat social i/o 
assegurança privada

Signatura tutor 1 Signatura tutor 2 

altre familiar parentiu telèfon altre

En compliment de l’obligació d’informar de la recollida de dades conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD), en base a l’art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), l’informam de la existència d’un fitxer de dades 
de caràcter personal dels usuaris, la titularitat del qual es de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santanyí, creat amb la finalitat de 
gestionar les activitats i els serveis oferts. 
 
Les dades seran utilitzades per enviar-li informació sobre les activitats, serveis o d’altre informació d’interès, per qualsevol mitjà, inclosos 
els electrònics, per al que vostè consent expressament. 
 
Les dades personals seran conservades per mantenir un registre històric d’usuaris que han participat a les activitats organitzades per la 
Regidoria de Joventut. En cap cas seran cedides a tercers, excepte les que siguin imprescindibles per l’activitat (agència de viatges, 
assegurances, ...) 
 
En qualsevol moment podrà exercir els drets establerts en els art. 15 a 22 de RGPD, en conseqüència, té dret a sol·licitar a la persona 
responsable de tractament l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació, supressió, limitació del seu tractament o oposar-se al 
seu tractament, mitjançant un escrit, acreditant la seva personalitat mitjançant còpia del DNI/NIE, dirigits a Centre d’Informació Jove de 
Santanyí, C. Bernat Vidal i Tomàs nº 72, 07650 Santanyí o mitjançant email a l’adreça electrònica cij@ajsantanyi.net. També l’informem del 
seu dret a presentar en el seu cas, una reclamació davant l’autoritat de control nacional (AEPD). 
 
Així mateix, s’autoritza a la persona coordinadora de l’activitat a prendre les decisions corresponents en situacions d’extrema urgència de 
tipus vital/mèdic, perquè es realitzin les accions sanitàries corresponents segons la urgència i sota la direcció facultativa pertinent, en cas 
de no haver pogut contactar amb els pares, tutor legal o cap altre familiar del menor inscrit en el present document. 

Autoritz al tractament de Dades Personals Vull rebre informació

Autoritz que se'n vagi sol a casa una vegada acabada l'activitat

Autoritz que el pugui recollir la persona autoritzada

Autoritz que meu fill/a aparegui en fotografies/videos realitzats al llarg de l'activitat, així com a la seva 
difusió limitada.

4)Autoritzacions


