
 

Dades del participant
Nom i cognoms............................................................................................................ 

AUTORITZACIONS:

Autoritzo el/la menor, les dades del qual consten més amunt, a participar a totes les activitats programades al casal
en el qual s’inscriu com: banyar-se al mar i practicar les diferents activitats nàutiques i a la sorra que es
desenvolupen. 

Autoritzo a les següents persones a recollir el menor un cop finalitzades les activitats del casal (afegir nom, cognoms i
DNI de la persona): 

 1.________________________________________*Relació: _________________
2. ________________________________________ *Relació:_________________
3. ________________________________________ *Relació:_________________
4. ________________________________________ *Relació:_________________
5.________________________________________*Relació: _________________    
* (A l’apartat “Relació” cal especificar el vincle que té aquesta persona amb el menor (p.e.: pare, mare, avi, amic de la
família...)

Autoritzo al menor, les dades del qual figuren en aquest document, a marxar sol del casal un cop finalitzades les
activitats. 

Autoritzo expressament a Jalluca, SL a fer ús de les meves dades de contacte (e-mail i correu postal), per remetre’m
informació promocional sobre activitats relacionades amb el casal, informació comercial relacionada amb les seves
activitats empresarials relacionades amb l’àmbit del lleure i l’esport.

Autoritzo expressament a Jalluca, SL a fer ús de la meva imatge o la del meu representat per incloure-la en qualsevol
material promocional de l’empresa, incloent la seva pàgina web, perfils en xarxes socials així com edicions en paper o
qualsevol altre suport documental. Aquests suports poden implicar que l’accés a les fotografies es realitzi, sense
limitacions, per qualsevol persona amb accés a Internet. Així mateix, estic assabentat que alguns d’aquests recursos
(especialment les xarxes socials) poden implicar la transferència de les meves dades personals (fotografies) o les del
meu representat, a països fora de la UE amb una regulació de protecció de dades no equiparable a l’àmbit europeu.

He llegit i accepto les condicions de participació al Casal / Campus de RocRoi 2020 en el full adjunt a la inscripció.

Segons l’establert a la Llei LSSI/CE 34/2002. Estic d'acord en entrar al grup de WhatsApp del Casal / Campus de
RocRoi on se m'informarà d'aquesta activitat, de possibles canvis d'última hora i d'activitats relacionades. És un grup
exclusivament per notificacions i consultes sobre el Casal / Campus de RocRoi i qualsevol tipus d'SPAM no relacionat
comportarà l'expulsió del grup.

Firma del pare/mare/tutor: 

Nom i Cognom de qui firma: 
DNI de qui firma: 
Data:                            de                                                   del 2021

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals i adreça de correu electrònic facilitades
voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és Jalluca S.L, sent la finalitat del
fitxer portar a terme la inscripció i gestió del Casal/Campus i poder comunicar informació de les diferents activitats de l’empresa.
Legitimació: Consentiment de l'interessat. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació
addicional en www.rocroi.com, que pot exercir al domicili de JALLUCA, S.L., C/ Moll de Ponent, s/n, 08800 Vilanova i l Geltrú – Barcelona,
o a través del correu electrònic bcn@rocroi.com

FITXA D’AUTORITZACIÓ – CASAL/CAMPUS ROCROI
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