Nom del casal
_____________________

DOCUMENT D’AUTORITZACIONS
DECLARACIÓ DEL PROGENITOR/A, TUTOR/A,
Nom _____________________________________________amb DNI/NIE/Passaport ________________
DECLARO que sóc el/la (pare/mare/tutor/a), de l’infant
_________________________________________________________________________________________
i que les dades que he fet constar a la inscripció són certes, i
AUTORITZO EXPRESSAMENT







A què el/la meu/meva fill/a assisteixi al casal sol·licitat.
A què l’Ajuntament de Reus comprovi que les circumstàncies familiars expressades per calcular la
quota són certes.
A què l’entitat o empresa que gestiona el casal Fundació Educativa i Social- NIF G43947530 pugui
facilitar les dades corresponents a l’Ajuntament de Reus, amb la finalitat de recollida a l’apartat de
protecció de dades: 
Sí   No 
A què es prenguin les decisions medico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència
sota la pertinent direcció facultativa:  Sí  No

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, de Protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, demanem
el consentiment familiar per poder publicar fotografies dels seus fills i filles que siguin clarament
identificables.


Que la imatge del/de la meu/meva fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
organitzades en aquest casal i que es puguin publicar a llocs web de l'Ajuntament de Reus o de le s
entitats encarregades de gestionar l’activitat:  Sí
 No

Autorització de sortides
  Sí  No sortir sol/a al finalitzar l'activitat diària
  Sí  No sortida piscines
  Sí  No altres sortides pròpies dels casals educatius i de lleure
DADES DE SALUT
Dades mèdiques
✔ Pateix alguna malaltia important?______________Quina?_________________________________
✔ Pren alguna medicació habitualment?___________Quina?________________________________
✔ És al·lèrgic/a? Sí   No   A què? __________________________________________________
✔ Segueix algun règim especial? Sí  No 
Altres dades importants:
✔ Es posa malalt sovint? Sí  No  Motiu habitual ___________________________________
✔ Es cansa molt aviat a les excursions? Sí  No 
✔ Es mareja sovint ? Sí  No 
✔ Sap nedar? Sí  No 
✔ Té alguna dificultat intel·lectual, d’aprenentatge, motriu, i/o físiques? Sí  No 
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PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i l’article 11 de la Llei
Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de
caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’AJUNTAMENT DE REUS com a Responsable del
Tractament, amb NIF P4312500D i domicili a Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona). La finalitat del
tractament és la gestió de la seva autorització, participació al programa i tractament de la imatge per la seva publicació
a les webs de les entitats participants, en base a l’execució del contracte i el seu consentiment, respectivament. Es
preveuen cessions de dades a l’entitat que gestiona el casal Fundació Educativa i Social i es poden preveure cessions de
dades a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives, i les cessions per previsió legal. No es preveuen
transferències internacionals de dades.
Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per
a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades
personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament
bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció
per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del
tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de l’AJUNTAMENT DE REUS, a l’adreça de
correu electrònic dpd.ajuntament@reus.cat, presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
(https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac) o a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/). Pot
utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si
considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant
aquesta Autoritat de Control. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot
consultar la nostra Política de Privacitat accessible a través de https://www.reus.cat/politica-de-privacitat.
 Accepto expressament el tractament de les dades personals.

A Reus, a __________ de/d’_____________________________________ de 2022

Signatura:
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