
INSCRIPCIÓ LOL!!! (FESTA ST. MARTIRIÀ) - INDIVIDUAL 

NOM DEL GRUP:_______________________________________________________________ 

NOM PARTICIPANT:  ___________________________________________________________ 

DNI PARTICIPANT: _____________________________________________________________ 

TELÈFON CONTACTE DEL PARTICIPANT: ____________________________________________ 

Necessito transport per arribar i/o marxar de l’activitat (només fora de Banyoles i dins de la 
comarca)?      

 Anada  /  Municipi______________________________________ 
 Tornada / Municipi______________________________________ 

 

AUTORITZACIONS i DECLARACIONS RESPONSABLES:  

Jo, (Nom tutor/a, pare o mare) __________________________________________________, 
amb DNI/NIE _________________________________  autoritzo: 

 Autoritzo que el/la meu/va fill/a pugui participar de l’activitat organitzada per l’Oficina 
Jove Cal Drac (Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal) el 23 d’octubre al Pàrquing 
de Can Castanyer. 

 Autoritzo l’ús de la imatge del/la meu/va fill/a en qualsevol mitjà públic de difusió de les 
activitats que es realitzin des de l’Oficina Jove Cal Drac, ja sigui de forma individual o en 
grup, com seria la seva publicació en les xarxes socials del l’Oficina Jove-Cal Drac, 
filmacions destinades a difusió pública no comercial, en fotografies per a revistes o 
publicacions d’àmbit educatiu i de lleure. 

 Declaro que s’ha verificat que el/la meu/va fill/a no presenta símptomes compatibles 
amb la Covid-19 en la data de l’activitat.  

 S’ha comprovat que el/la meu/va fill/a no conviu o ha estat en contacte directe amb 
alguna altra persona que ha estat positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors a l’activitat. 

 
Signatura del tutor/a, pare o mare: 

 

 

 
Informació bàsica de protecció de dades 

(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels 
drets digitals) 
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

Finalitat: Prevenció de risc de contagis de la malaltia COVID19 en la realització d’activitats a l’Oficina Jove Cal Drac. 

Base legal. Interès públic essencial. Protecció d’un interès vital d’usuaris de l’activitat i treballadors. Compliment de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals en relació a la protecció de la salut dels treballadors. 

Termini de conservació. Fins 30 dies després de la celebració de l’activitat.  
 
Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant 
la seva petició personalment a l’OAC de l’Ajuntament o del Consell Comarcal, presentant un escrit al Registre General o en el Registre Electrònic a 
través de les seus electròniques a https://seu.banyoles.cat/  o  https://seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany En tot cas té dret a presentar una 
reclamació davant de la APDCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici sempre que ho consideri oportú. 



 


