
 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A  LA BATUCADA PER ADULTS DEL GERBERT D’ORLHAC 

 

 

*tan sols de que vulgueu els rebuts en un altre compte bancaria. 

 
 
 
 
En/Na: 

amb DNI ( o passaport ):                                                   

A PAIDOS-Fundesplai a abonar a la compte bancària indicada, del qual sóc titular o cotitular, els rebuts 
que siguin presentats al cobrament, constituent, la present una autorització expressa als efectes del que 
estableix la Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament. 

D’acord amb el que estableix la normativa aplicable, les dades de caràcter personal han estat incloses en 
fitxers de titularitat de Fundació Catalana de l’Esplai, entitat responsable del tractament, amb la finalitat 
de prestar-vos el servei sol·licitat, directori de contactes, l’enviament d’informacions relacionades amb la 
nostra activitat i serveis, així com facilitar la gestió administrativa i organitzativa interna. 

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades, podràs exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades. Aquests drets, els pots exercir en el domicili social de Fundació Catalana 
de l’Esplai, Carrer Riu Anoia, 42-54 de 08820 El Prat de Llobregat, i/o per correu electrònic dirigit a: 
dadespersonals@fundesplai.org. Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI. 

Les dades personals recollides no es cediran a tercers excepte a les entitats vinculades (AFI de l’escola 
Gerbert d’Orlhac i La Batuescola)  per gestionar el projecte conjuntament  

T’informem que podràs revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de 
comunicacions promocionals enviant un e-mail a la direcció de correu electrònic: 
dadespersonals@fundesplai.org. 

 

Signatura   Sant Cugat del Vallès a ........ de novembre de 2019  
   

  

Cognoms, Nom  Data de naixement 

 

Adreça 

Població C. Postal Província 

Email 

Telèfon  

NIF  Nº CATSALUT 

Pare, Mare i/o tutor/a legal de: Curs 

Desitgeu que girem el rebut a les dades bancaries ja cedides a Paidos?           Si      No  

IBAN  

DADES PERSONALS  

DADES BANCÀRIES 

AUTORITZACIÓ  

mailto:dadespersonals@fundesplai.org
mailto:dadespersonals@fundesplai.org


 

 

 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA CAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DE 
PARTICIPANTS EN L’ACTIVITAT DE BATUCADA PER ADULTS DEL GERBERT D’ORLHAC 

 

 

Nom i Cognoms:_______________________________________________________________ 

DNI:________________________ 

 

Autoritzo a la captació a través de fotografia i/o vídeo de la imatge durant la participació en 

l’activitat de Batucada per adults de l’escola Gerbert d’Orlhac, i la publicació de les imatges les 

pàgines web i xarxes socials de Paidos-Fundesplai, L’AFI Gerbert d’Orlhac i La Batuescola. La 

finalitat de la publicació de les imatges serà exclusivament la de informar i donar a conèixer 

l’activitat. Faig extensiva l’autorització a que pugui ésser enregistrada a través de fotografies o 

gravacions durant la realització de l’activitat i que es puguin utilitzar i publicar a mitjans públics 

locals, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer aquesta activitat. 

□ He llegit i SÍ accepto la cessió d’imatges 

□ He llegit i NO accepto la cessió d’imatges 

 

Signatura 

Sant Cugat del Vallès, a ........... de novembre de 2019 

 


