
DATA:  

NOM: COGNOMS:

DATA NAIXEMENT: NACIONALITAT: Nº SOCI:

Nº PASSAP:

ADREÇA:

ACTIV. REALITZADA GRUP: HORARI

NOM: COGNOMS:

DATA NAIXEMENT: NACIONALITAT: Nº SOCI:

E-MAIL : TELÈFON/S:

INSCRIPCIÓ INFANT ACTIVITATS ESPORTIVES ORDINO

Nº CENS (6 xifres+lletra CASS):

RESPECTE L'INFANT:

TEMPORADA CURS: 2023-2024

RESPECTE ELS PARES:

1- AUTORITZACIÓ: En/Na __________________________________________________________ AUTORITZO el/la meva fill/a a participar en l'activitat 
de________________________ que organitza el Centre Esportiu d'Ordino. Constatant que l'infant no pateix cap malaltia que li impedeixi efectuar l'activitat 
amb normalitat. Adjunto a més, còpia de l'assegurança extraescolar en el moment de formalitzar la inscripció. AUTORITZO també a portar en ambulància  
a un centre sanitari en cas d'urgència el/la meva fill/a, així com a que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions efectuades durant les 
activitats que es puguin fer dins i fora del CEO i que podran aparèixer en publicacions o espais comunals, o en els mitjans de comunicació, si és sense 

electrònic a dpd@ordino.ad.
Les finalitats del tractament són les següents: 

-	Gestió de comunicació i tractament de consultes

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les 

Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, excepte que existeixi una obligació legal.  

2- OBSERVACIONS: ( sobre medicaments, al·lèrgies o altres aspectes que calgui tenir en compte): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3- SIGNATURA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer informatitzat, la titularitat i la 

responsabilitat del qual corresponen al Centre Esportiu d'Ordino, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, 

oposició i supressió respecte les seves dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida al Centre Esportiu d'Ordino, adreça "Nou Vial s/n AD300 Ordino,  o al correu electrònic 

"centreesportiu@ordino.ad".

AUTORITZACIÓ,OBSERVACIONS I SIGNATURA:

Nº CENS (6 xifres+lletra CASS):


