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  Fitxa d’inscripció LUDOTECA TOT JOC  

  CURS 2021/22  

 

 
 

 

                
 
 
 

                       
 
 

 

 

 

 

 

 

Data

             

acceptant les condicions de funcionament intern i el règim de responsabilitats del centre. Aquesta 

Tot Joc que es portaran a terme del 4 d’octubre de 2021 fins al dia 29 de juliol de 2022, sent coneixedor i 

autoritzo a a participar en totes les activitats de la Ludoteca

Jo, , amb DNI núm. , com a pare/mare/tutor, 

autorització es fa extensiva a les decisions mèdic-quirúrgiques que fós necessari adoptar en cas d’urgència.

mitjans de comunicació i difusió.
espais i instal·lacions on es realitzin aquestes activitats, amb la finalitat de promocionar i difondre l’activitat en diferents 
activitats  realitzades durant  la  seva participació  a  la  Ludoteca Tot  Joc  i  captades mentre  fan  ús  de qualsevol  dels  
mares o tutors legals per  fer  ús de la imatge del  seu fill/a  en aquelles fotografies o filmacions corresponents a les  
aplicable en matèria de protecció de dades personals, l’Ajuntament de Vila-seca demana el consentiment als pares, 
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en compliment de la normativa  
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 

DRETS 

D’IMATGE 

NO SI AUTORITZO AUTORITZO 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR 

 Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor 

 Fotocòpia del DNI nen/a (o llibre de família) 

 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a 

 Fotocòpia del llibre de vacunes 

l’Ajuntament de Vila-seca, o bé a https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/proteccio-de-dades-de-caracter-personal on hi trobarà més informació addicional sobre la protecció de dades.
Drets: Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se  al Registre d’entrada de 
Legitimació: El tractament de les dades és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici dels poder públics conferits.
públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini de temps que es trobi vigent l’expedient administratiu. No obstant, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu d’interès 
Finalitat del tractament: La finalitat serà únicament donar tràmit a la seva sol·licitud.
Delegat de protecció de dades: dpd@vila-seca.cat
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE VILA-SECA,  Pl. Església, 26 43480 VILA-SECA    tel. 977 309 300    http://www.vila-seca.cat/

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, l’AJUNTAMENT DE VILA-SECA us informa del següent:
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