
ACTIVITAT

DATA D'INSCRIPCIÓ

NOM* COGNOMS*

DATA DE NAIXEMENT*

ADREÇA*

CODI POSTAL* POBLACIÓ*

TELÈFON 1* TELÈFON 2

ADREÇA ELECTRÒNICA*

SI NO

AL·LÈRGIES - LESIONS*

ALTRES

FULL D'INSCRIPCIÓ

NÚMERO DE SOCI

CONFORMITAT

Els camps del formulari marcats amb un asterisc s'hauran d'emplenar obligatòriament. Si no es faciliten, La Drecera pot denegar, a la seva discreció, la prestació del servei.

ACCEPTO LA COMUNICACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC O PER TELÈFON

Signatura

Signatura de la persona responsable (en cas de 

ser menor de 18 anys)

CONFORMITAT

OBSERVACIONS

COM ENS HAS CONEGUT?

Signatura

Signatura de la persona responsable (en cas de 

ser menor de 18 anys)

· La persona signant autoritza que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o en documents videogràfics corresponents a activitats organitzades per La Drecera i

publicades als diferents mitjans de difusió del centre. 

· La persona signant es compromet a complir les normes vigents del reglament d’ús i horaris establert per La Drecera, del qual en reb còpia.

· La persona signant declara, sota la seva responsabilitat, que les seves condicions físiques i de salut són adients per a la pràctica de l’activitat física. Així mateix, es

compromet a informar-ne, en un futur, en cas de patir alguna anomalia.

· Les dades identificatives i personals proporcionades per la persona signant seran incorporades a un fitxer automatitzat i a un arxiu documental personal, titularitat de La

Drecera Guinardó SCP, degudament registrat i notificat a l'AEPD, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats, així com de facilitar informació sobre les activitats i

notícies del centre.

Sense perjudici de les finalitats abans esmentades, les dades proporcionades es podran destinar a altres objectius addicionals i/o comercials.

· L'emplenament del formulari implica el consentiment exprés per al tractament de les dades i per a l'inclusió d'aquestes als fitxers de caràcter personal. Les dades seran

tractades de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

· Les dades podran ser cedides al professorat o a les persones responsables de les activitats amb les finalitats esmentades anteriorment.

· En compliment de la LOPD, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es podran exercir mitjançant comunicacio escrita de la persona interessada, al c/ Santa

Carolina, 60, CP 08025 Barcelona, o bé a ladrecera.guirnardo@gmail.com, adjuntant-hi una còpia del DNI.


