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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE PAIDOS 

 

 *Adjuntar còpia del CATSalut 

 

 

 

 

 
 

Cognoms, Nom  Data de naixement 

Teniu algun altre germà/ana inscrit al servei de menjador?           Si      No  

Adreça 

Població C. Postal Província 

Email pare 

Email mare 

Telèfon pare Telèfon mare 

Casa Altres 

NIF Pare / mare o tutor CURS 

Nº CATSALUT  

IBAN  

SERVEI DE MENJADOR 

  Menjador 5 dies 

  Menjador 4 dies 
Dies: 
 

Dilluns     Dimarts         Dimecres     Dijous      Divendres 
  Menjador 3 dies 

  Menjador 2 dies 

En cas de no inscriure-us de forma fixa, fareu ús del servei de menjador de forma esporàdica? Si      No   

Heu sol·licitat alguna beca pel servei de menjador el curs vinent? Si      No   

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-20 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

 ANGLÈS  ANGLÈS  ANGLÈS  ANGLÈS 

 FEM CINEMA  TALLER DE DJ  TALLER DE CIRC 
 DISSENY DE 

VIDEOJOCS 

  CUINA  TALLER TÈXTIL  BATUCADA  TEATRE 

  TEMPS D’ESTUDI  FUTBOL SALA  TEMPS D’ESTUDI  FUTBOL SALA 

  VOLEIBOL FEMENÍ  HIP HOP  VOLEIBOL FEMENÍ  HIP HOP 

 PÀDEL  NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ 

  PÀDEL  PÀDEL  PÀDEL 

DADES PERSONALS DEL NOI/A 

DADES BANCÀRIES 

SERVEIS I ACTIVITATS A LES QUE US VOLEU INSCRIURE 
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En/Na: 

amb DNI ( o passaport ):                                                   

autoritza al seu fill/filla: 

a assistir a l'activitat sol·licitada, sota  les  condicions d’inscripció establertes i un cop fet el pagament.  

Fa extensiva  aquesta  autorització  a  les  decisions  medicoquirúrgiques  que calgués adoptar en cas d'extrema 
urgència, sota la pertinent direcció facultativa.  

Fa extensiva aquesta autorització a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 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. 

Les categories de dades tractades són les següents: Dades d’identificació, Direccions postals o electròniques, Dades 
econòmiques,  

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets 
a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats descrites. 

La base legal pel tractament de les teves dades personals és l’execució de la relació contractual mútuament 
acordada, el consentiment exprés inequívoc i el compliment de les obligacions legals establertes. Les dades 
recollides són les adequades per a les finalitats descrites. 

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 (Federació Catalana de l’Esplai 
i Fundación Esplai) per gestionar projectes conjunts i altres fins administratius interns, a l’entitat que contracta els 
nostres serveis, als possibles encarregats de tractament necessaris per prestar el servei (Fundesplai té subscrits amb 
tots ells els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció 
de la privacitat) i a les administracions públiques que sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals. 

Les dades personals romandran arxivades durant el període de duració de la nostra relació i, en el seu cas, durant el 
termini necessari per a complir amb les obligacions legalment previstes. Posteriorment les dades recollides seran 
destruïdes amb garanties de privacitat. 

La negativa a prestar el consentiment al tractament de les dades tindrà com a conseqüència la impossibilitat d’oferir-
te el nostre servei, així com la impossibilitat de subscriure cap contracte, o d’establir qualsevol altra relació. 

 

CURS 2019-20 

Activitats extraescolars Servei de menjador 

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A 

Aquest document té validesa des del moment de la seva tramesa, pel servei de menjador tindrà vigència  durant 
tota l’etapa en el centre educatiu i finalitzarà quan es doni de baixa al menor del servei contractat segons 
normativa. Per les activitats extraescolars tindrà validesa únicament pel curs 2019-2020. Qualsevol canvi en les 
dades facilitades haurà de ser comunicat a PAIDOS+Fundesplai. Aquest document engloba les següents 
activitats  (sempre i quan hi hagi una inscripció prèvia a algun d’aquests serveis). 

 

mailto:dadespersonals@fundesplai.org


              IES 
PLA I FARRERAS  

 

 

Et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells 
supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.  

Així mateix, sol·licitem el teu consentiment exprés per a enviar-te butlletins i altres informacions relacionades amb 
les activitats i serveis de FUNDESPLAI,  d'altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i ONG, per 
qualsevol mitjà (postal, telèfon, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà electrònic equivalent) i convidar-te a 
esdeveniments organitzats per l’entitat. 

□ He llegit i accepto rebre butlletins i informació promocional. 

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. 

 

 

En/a        accepta totes les condicions  

 

Signatura        Data 
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