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la xiruca foradada
centre excursionista
el pla de santa maria

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS PER A MENORS D’EDAT
Autorització que cal complimentar i lliurar als responsables de l’activitat organitzada pel C.E. La
Xiruca Foradada en cas que els participants siguin menors d’edat i no vagin acompanyats dels
pares o tutors.
E n / N a ....................................................................................... a m b D N I ..............................,
pare, mare o tutor , autoritza al/s seu/s fills/es:
........................................................................................................................................................
menor/s d'edat a participar en l’ activitat 55è Camí de Muntanya de la IV Vegueria de la FEEC
consistent en caminar 12,5Km pel terme municipal del Pla de Santa Maria, segons la Fitxa
d’activitats rebuda, organitzada pel C.E. La Xiruca Foradada el dia 17 de novembre de 2019.

I declara conèixer que l'activitat serà conduïda pel Sr. Josep Maria Silvestre i el Sr. Josep Cunillera,
ambdós en possessió del títol de Monitor d’excursionisme.
I comunica als responsables de l’ activitat que En/Na ...................................................................
amb DNI ............................... accepta i es responsabilitzarà dels seus fills durant l’activitat.
Així mateix autoritza al C. E. La Xiruca Foradada a utilitzar la seva imatge per que es pugui fer
servir, sense ànim de lucre, a les publicacions (en suport paper, documents informàtics, web,...)
relacionades amb el centre excursionista.
........................................................ a .......... de ................................... de 2019.

Signat

Signat

(Pare, mare o tutor)

(Responsable dels menors durant l’ activitat)

(Lliurar el document als responsables de l’activitat)
De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades seran
tractades pel Centre Excursionista La Xiruca Foradada, amb NIF G-43415975 i domicili a la Plaça de la Vila, núm. 1 d’ El Pla de Santa
Maria (43810). Vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail laxirucaforadada@tinet.cat.
Al Centre Excursionista La Xiruca Foradada tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder promocionar i realitzar activitats
esportives i de lleure. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir
amb les obligacions legals. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a:
bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb
la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. També, l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació
de la seva llicència federativa, les seves dades seran cedides a la (FEEC) Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb la
finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments esportius, publicar
resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi
inscriure's, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. El Centre Excursionista La Xiruca Foradada l’informa
que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que
es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a
través de correu electrònic laxirucaforadada@tinet.cat. L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar
la reclamació que consideri oportuna. Finalment, el Centre Excursionista La Xiruca Foradada l’informa que amb la signatura del present
document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

