
 
 
 
 
 
 

1r Cognom 2n Cognom Nom Curs Data naixement Escola 

        

 
DADES PERSONALS 

Adreça  .................................................................................................................... núm.................. Pis .....................................  

C.P ............................... Població ................................................... Comarca ...............................................................................  

Telèfon del domicili ................................ Correu electrònic ......................................................................................................  

Nom dels pares ............................................................... / ..........................................................................................................  

Domicili familiar durant l’activitat (indiqueu-ho només si és diferent del que acabeu de consignar, o bé per a 

urgències)..... ................................................................................................................................................................................  

Telèfon d’urgències .....................................................................................................................................................................  

Nombre de germans .......................... Germanes .......................... Lloc que ocupa entre ells ...............................................  

Activitats en què ha participat anteriorment (Tecnologia) ...................................................................................................  

 

FITXA DE SALUT 

Pateix alguna al·lèrgia o intolerància: ......................................................................................................................................  

Observacions que es vulguin comunicar:............................................................................ …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 
Mentes Dinámicas S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat  i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat 

amb el disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 

15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, per la qual 

cosa se li facilitat la següent informació del tractament: 

Fi del tractament: gravació d’imatges i  vídeos de les activitats desenvolupades pel Responsable del tractament per donar publicitat de les mateixes en els 

medis de comunicació. En cap caso es publicarà el nom de l’Interessat. 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament  i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es 

suprimiran amb mesures de seguretat adequades per assegurar la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 

Comunicació de les dades: L’Interessat pot autoritzar o no el tractament marcant amb una "x" en la casella corresponen de SI (dono el consentiment) o NO (no 

dono el consentiment) per les següents categories de destinataris: 

 

SÍ  NO  AUTORIZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES 
     

 

Publicació en medis de comunicació propis del Responsable 

 

Publicació en medis de comunicació externs al Responsable 

 

 
Drets que té l’Interessat: 

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.  
- Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.   
- Dret a presentar una reclamació davant  l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.  

 

Dades de contacte para exercir els seus drets: 

Mentes Dinámicas S.L.. Via de l’Imperi Romà 11, despatx 9-10 43003 TARRAGONA (TARRAGONA) 

 
En/na…………………………………………...........................………………………...............................….................., amb DNI 

núm.…………………………, autoritzo el meu fill/a ……….................................………………………... a que surti a fotografies o 

vídeos corresponents a les activitats organitzades en el marc de l’activitat organitzada per l’empresa Dynamind, 

Ments Dinàmiques, S.L. amb la finalitat de la seva difusió.  

SIGNATURA del pare/mare/tutor/a 

 

 ………………………, a…….de…………..de 2019 

 

 

 

Fitxa d’inscripció 
 



 
 
 
 

 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA (a omplir pels pares, mares o tutors) 

 

En/na…………………………………………...........................…………………..............……...................….., amb DNI 

núm.…....................………………………, autoritzo el meu fill/a 

………..........................……………...................................................................................................................…………... .......... 

a assistir al casal d’estiu i a les sortides en la zona que corresponguin al seu grup, i certifico que està protegit amb 

les vacunes vigents. 

Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medico-quirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema 

gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. Així com l’acompanyament per part dels/de les educadors/es al 

centre mèdic en el vehicle propi si fora necessari. 

 

 

    ………………………, a….....….de....…………..de 2019 

SIGNATURA del pare/mare/tutor/a 

 

Fitxa d’inscripció 


