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DADES PERSONALS 

 
Nom Cognoms________________________________________________________________________________________ 
 
Adreça_________________________________________________________________________________________________ 
 
Població___________________________________________________ Codi postal_______________________________ 
 
Telèfon Mòbil______________________________________Data naixement/ Edat __________________________ 
 
Num S.S.___________________________________________ Mail______________________________________________ 
 
Total dies______________________________________________________________________________________________ 
 
 Import_________________ 
 

Observacions__________________________________________________________________________________________ 
NORMATIVA 

 La inscripció al campus Qsport suposa l’acceptació i compliment de la normativa del mateix així 
com la del club (si no en disposeu demaneu-la a recepció). 

 En cap cas la no assistència al campus donarà dret a la devolució de l’import total o parcial. 
 Per a formalitzar la inscripció és imprescindible la presentació d’aquest document signat així 

com una fotocòpia de la SS o la TIS 
 Signat el present document autoritzeu l’assistència mèdica en cas que fos necessària. Per tal 

d’augmentar la seguretat, us agrairem que indiqueu a continuació qualsevol característica 
especial a tenir en compte referent a la salut dels vostres fills: 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Important: signeu aquesta butlleta per donar conformitat per a que el nen/nena realitzi el 
campus Qsport així com autoritzeu les sortides corresponents. La persona que ha signat aquest 
full es fa responsable de l’estat de salut del nen/nena. Agrairíem que ens comuniqueu tot allò 
que trobeu oportú que pugui contraindicar qualsevol activitat esportiva, així com tot allò que 
ens vulgueu suggerir relatiu al seu comportament. Moltes gràcies. 

 
 
 

                  Nom del tutor/a:  
 
 
 
 
 

Terrassa a , _____de_____________________de 201                                          Signatura _____________________________ 
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Autorització per a la publicació d’imatges dels nens/es participants a l’activitat infantils 
“Esplai de Nadal 2018-19” del Gimnàs Atlante Vallés, S.L 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el teu 
coneixement  que el Responsable del tractament de les teves dades es: 

GIMNÀS ATLANTE VALLÈS, S.L    N.I.F:  B-66575358 

Direcció Postal:  c/ Sant Gaietà , 107  de Terrassa  

Correu electrònic:  info@qsport.cat 

Telèfon:  93.733.10.38 

 
Consentiment per poder tractar la imatge dels Infants: 
 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1CE  i regulat per la Llei 1/1982 sobre el 
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanem el consentiment dels pares, 
tutors legals o responsables dels infants per poder publicar fotografies o vídeos on aparegui 
individualment o en grup amb la resta d’alumnes i/o professors/es del centre, en els espais de 
comunicació i difusió del centre, que actualment són el Facebook i l’Instagram de Qsport, la app i la web 
del club  on es fa difusió de les classes, de les activitats i dels festivals que organitza el centre. Drets 
d'imatge i l'autorització s'atorgarà sense limitació de temps. Imatges, o part d'ell pot ser utilitzada sense 
cap limitació geogràfica. Aquesta autorització, en els termes establerts en aquest acord, mitjans 
elaborats amb caràcter gratuït. 

Es per això que amb l’objectiu de complir amb la normativa de protecció de dades vigent, 
sol·licitem el vostre consentiment com a mare/pare/tutor de l’alumne per:     

1. Que Q Sport pugui captar i publicar la imatge del/la seu/seva fill/a a les xarxes socials  
(Facebook i a l’Instagram i a l’app i web) 

Si autoritzo  □   No autoritzo     □ 

2. Que en el programa dels festivals que organitzi el centre surti el nom del/ la seu/seva fill/a     

Si autoritzo  □   No autoritzo     □  

3. Que la imatge de l’infant pugui ser captada i aparèixer en els vídeos dels festivals que realitzi 
el centre, i a que el vídeo gravat el puguin adquirir els/les demés alumnes. 

Si autoritzo  □   No autoritzo     □  

 

..................................................................................................................................................................... 
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CONSENTIMENT DEL PARE / MARE / TUTOR:  

Benvolguts pares,  

En compliment de la normativa de protecció de dades i de la Llei 1/1982 sobre el dret a la Imatge, us 
agrairíem que ens retorneu aquesta butlleta degudament complimentada i signada.  

En (pare, mare o tutor) ...................................................................... 

 del nen................................................................................................................................................................................................................ 

Atès l’enunciat anterior, gratuïtament, dono el meu consentiment de forma expressa i autoritzo a que la 
imatge (foto o vídeo) del/la meu/va fill/a captada en les activitats que organitza Gimnàs Atlante Vallés, 
S.L, ja sigui individualment o en grup participant en les esmentades activitats, inclòs el vídeo del festival 
de fi de curs o de qualsevol altre actuació, es pugui publicar a les xarxes socials en les que participa del 
centre. Vostè declara que la signatura es per part dels pares i aquest consentiment ve donada per les 
dues parts.  

Amb la signatura d'aquest document, vostè accepta expressament que responsable de tractament, 
Gimnàs Atlante Vallés, s. l, tractar les seves dades personals i el seu fill/a segons la legislació vigent de 
protecció de dades. Tractarem la seva imatge a través de canals en línia i fora de línia per tal de captar i 
difondre fotografies, gravacions de veu i de vídeo, així com material gràfic en general (en posteriors 
"imatges") per a finalitats de caràcter informatiu, publicitat de nostres serveis, esdeveniments, 
esdeveniments, a través dels següents mitjans o altres que es puguin crear en el futur.  

 Nostra web oficial 
 Les nostres xarxes socials: Instagram i Facebook 
 La nostra app 
 Altres plataformes com Youtube 
 Publicacions i articles en premsa i mitjans de comunicació 

Això es legitimen per tractar el seu consentiment exprés. Les dades personals que vostè ens proporciona 
es mantindrà durant el període vital per complir amb les finalitats descrites en aquest document i, en 
tot cas, mentre no està a la variància o no exercir el seu dret a la repressió.  Podeu exercir els drets 
d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, a l'adreça de la capçalera o al correu 
electrònic, adjuntant un document jurídicament vàlida de dades d'identificació. Vostè pot veure 
informació addicional sobre el tractament de les seves dades enviant un e-mail a info@qsport.cat. En 
cas de divergències pot presentar una queixa amb l'Agència Espanyola de protecció de 
dades)www.AEPD.es).  
 

 

 

 

Terrassa, a ........ de ......................... de 2018.  Signatura: ________________________ 

      DNI:   

mailto:info@qsport.cat
http://www.aepd.es/
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