
 

 

 

 

 

ÀREA D’ESPORTS 
FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES GENT GRAN 

 

Nom i cognom  

DNI alumne Data de naixement Telèfon 

 /           / 
 
 

EN CAS DE EMERGÈNCIA 

Avisar a:  
 

Nom i cognom   Telèfon 

  

Adreça  

Població Província Codi postal Empadronat al municipi 

   SI          NO 

Adreç@ electrònic@  

Activitat 

        Gimnàstica Suau  +65 (Dimarts, dijous 10.15 a 11.00) 

         EDAT  D'OR +65 (GRUP 1 Dilluns, dimecres  11.15 a 12.00  i divendres 11.00 a 11.45)   

          EDAT  D'OR +65 (GRUP 2 Dimarts, dijous  11.15 a 12.00  i divendres 11.50 a 12.35)   

          CAMINEM MIAMI (dimarts  09.15 a 10.30) 

 

 
 

         
 

     Mont-roig del Camp,                 de                              de 20      . 
 

                                                                                                                             Signatura 

   



 

 

 

 

 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. En compliment del previst al Reglament (UE) 2106/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), li informem que les dades facilitades seran tractes der ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL 
DE SERVEIS I OBRES, amb CIF Q4300325J situada a Mont-roig del Camp, Av. Reus, 27, número de telèfon 977.837.229 i e-mail 
info@nostreserveis.cat,. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la direcció rgpd@nostreserveis.cat. Les 
dades facilitades seran tractades amb la finalitat de poder gestionar el seu procés d’inscripció (i/o del seu fill/a) a les activitats 
esportives organitzades al nostre Municipi i els tràmits administratius que es derivin, així com per a l’enviament d’informació, 
per a qualsevol mitjà (mail, whatsapp, sms, etc.) sobre noticies, serveis i activitats esportives futures que puguem organitzar i 
que puguin ser del seu interès, sempre i quan així ho autoritzi a la casella habilitada a la part inferior, consentiment que podrà 
revocar en qualsevol moment. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la present relació i al 
llarg del temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa. La base legal pel 
tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment manifestat amb la signatura d’aquest document i en la 
relació contractual existent amb la seva inscripció als serveis organitzats per a la nostra Entitat. Les seves dades poden ser 
comunicades a aquells col·laboradors externs contractats per la nostra Entitat, que corresponguin en cada cas, amb la única 
finalitat de poder gestionar correctament la prestació dels serveis vinculats a les activitats esportives a les que Vostè s’ha inscrit. 
Pot exercir els dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans 
esmentat o via e-mail a rgpd@nostreserveis.catadjutant còpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més informació 
sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant 
aquest organisme de considerar-ho oportú.  
 
Autorització per a la captació i tractament de la seva imatge en relació a les activitats municipals en les que prengui part. 
En atenció al que preveu el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 
Orgànica 1/1982 de 5 de maig, Vostè autoritza a la ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a que pugui donar 
tractament al ús de la seva imatge (o la del seu fill/a, segons correspongui) en relació a les activitats esportives en les que 
participi al interior de la nostra Entitat, exclusivament per la seva inclusió en catàlegs, vídeos i tríptics informatius de la nostra 
Entitat, a la pàgina web www.mont-roig.cat, xarxes socials gestionades per la ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I 
OBRES (Facebook, etc.)  i/o en qualsevol altre acció divulgativa que puguem iniciar, podent ser cedides a l’AJUNTAMENT DE 
MONT-ROIG DEL CAMP per a l’exercici d’accions divulgatives sobre activitats esportives organitzades, sempre i quan així ho 
autoritzi a les caselles habilitades a la part inferior.  
 
Autorització per a la captació i tractament de dades biomètriques (empremta digital). 
Li comuniquem que la ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES s’ha vist en la obligació d’implementar una sèrie de 
mesures de seguretat amb la finalitat d’aplicar una correcte gestió d’accessos i control de presencia a les instal·lacions 
esportives i de protecció de les dades personals de l’Entitat. Dins aquestes mesures de seguretat, es troba la identificació 
inequívoca dels Usuaris de les instal·lacions esportives amb dades fefaents i indelebles com son les biomètriques i imatge 
personal.  
Les dades recollides seran incorporades i tractades  per  la nostra Entitat amb la finalitat de millor la seguretat dels accessos a 
les instal·lacions esportives, motiu pel qual amb la signatura d’aquest document, Vostè consenteix de forma expressa a la 
captació i tractament de les seves dades biomètriques i/o imatges necessàries per a la seva correcte identificació com a Usuari  
de les instal·lacions esportives.  
 

AUTORITZO a l’ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a l’enviament d’informació. SI    NO  

 
AUTORITZO a l’ ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a la captació i tractament de la seva imatge (i/o del seu 

fill/a, segons correspongui). SI    NO  

 
AUTORITZO a l’ ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a la cessió de la meva imatge (o del meu fill/a, segons 

correspongui) a l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP per a les finalitats descrites. SI    NO  

 
Signatura. Autoritzo i accepto totes les condicions esmentades en aquesta fitxa, referents al tractament de dades personals.   
 
NOM i COGNOMS: 
 
DNI: 
 
DATA:                   
 

      Llegit i conforme:                     
 

     (signatura) 
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