
 

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament 
responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” per remetre-li periòdicament informació dels serveis i activitats del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades 
seran tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Finalment les dades seran traslladades a 
l'empresa que executarà l'activitat de l'Estiu Inquiet (Quiràlia i Cos360) amb la finalitat de mantenir el contacte i facilitar l'organització mentre duri el 
programa Estiu Inquiet 2022. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al correu electrònic: consorci@consorci.llucanes.cat o a 
l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. Creu de Jutglar (Olost). 

 
 

FULL D’AUTORITZACIÓ A LES ACTIVITATS 

ESTIU INQUIET 2022 

 
 

 
Jo_____________________________________________ amb 
DNI:________________________________ com a pare, mare, tutor/a legal, autoritzo a 
_______________________________________________ amb DNI 
_________________________________ a participar a les activitats d’Estiu Inquiet 
marcades en el formulari d’inscripció. 
 
Alhora, faig extensiva l’autorització a (marcar amb una X les autoritzacions): 
 
 

 Autoritzo els monitors, un cop exhaurides les possibilitats de contactar amb el pare, 
mare o tutor/a, que puguin proporcionar al meu fill/a l’assistència mèdica que 
considerin més convenient. 

 Autoritzo al desplaçament del meu fill/a amb cotxe a l'hospital més proper o centre 
d' Atenció Primària en cas d'urgència o sempre que el monitor/a ho consideri 
oportú. 

 Autoritzo que es publiquin fotografies i vídeos on aparegui el meu fill/a en les 
activitats de l’Estiu Inquiet, atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 
l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig. 

 Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a un cop finalitzades les activitats. 

 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal 
 
 


