En/Na....................................................................................... amb número D.N.I........................., com a
pare/mare/tutor legal de l’infant ........................................................................... AUTORITZO a l’infant
esmentat a participar en totes les activitats programades al casal de Nadal 2021 de l’escola MESTRE ENRIC
GIBERT I CAMINS.

SI

NO

He estat informat/da sobre les activitats previstes com: sortides, tallers,
activitats... Declaro que les accepto plenament i autoritzo a que l’infant participi.
Faig aquesta autorització extensiva en totes les decisions mèdiques que calguin
adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la prescripció facultativa pertinent.
Autoritzo a l’infant a participar a totes les activitats esportives que es duran a
terme durant tot el casal de Nadal 2021.
Autoritzo a la direcció de l’empresa Llirka Serveis de Monitoratge, en el cas
d’extrema urgència, i sempre i quan no sigui accessible els serveis mèdics del 112,
a transportar a l’infant al centre mèdic més proper mitjançant el cotxe particular
de l’empresa complint sempre amb les mesures de seguretat infantils de trànsit
pertinents, en cas de no poder contactar amb la família.
En virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/82 de la Protecció Civil de l’Honor,
Intimitat i Pròpia Imatge de l’infant autoritzo a fer ús de les seves imatges del casal
a les xarxes socials, web de l’empresa i vídeo del casal.
Autoritzo al meu fill/a a marxar sol del casal a l’hora de sortida contractada, en cas
negatiu les persones que podran recollir-lo/a seran:
Nom i Cognoms: ................................................................................................
DNI.............................
Tlf: ...........................
Nom i Cognoms: ................................................................................................
DNI.............................
Tlf: ...........................

•
•
•
•

•
•

•
•

A LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE S.L. tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de prestar els serveis i activitats
pels quals la empresa ha estat contractada per les Ampas de les escoles a dalt indicades i per informar-vos de les nostres activitats.
Aquesta informació es mantindrà tot el temps de la durada de l'activitat o durant el temps necessari per complir amb les obligacions
legals i atendre les possibles responsabilitats que es puguin derivar del compliment de la finalitat per les que han estat recavades.
Les dades no es donaran a tercers, excepte si existeix una obligació legal o als centes sanitaris corresponents en cas d’urgència.
Vostè te dret a obtindré informació sobre si a LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE SL estem tractant les seves dades personals, pel
que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant la
empresa a la seva seu social o mitjançant el correu electrònic roser@llirka.com adjuntant copia del seu DNI o document equivalent.
Igualment i si considera que no ha obtingut plena satisfacció al exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant
l’autoritat nacional de control, dirigint-se a aquest efectes a la Agencia Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001
Madrid. Tot això segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
el RD 1720/2007 de 21 de desembre de desenvolupament de la mateixa, el Reglament General Europeu de Protecció de Dades i la
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE.
La negativa a facilitar les dades demanades suposarà la impossibilitat de participar a l'infant a l'activitat.
LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE SL pot realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual als participants en el
desenvolupament de la seva activitat i podrà, amb les finalitats esmentades, publicar-les en els seus mitjans propis, com ara,
pàgines web, xarxes socials i fer difusió directa als familiars dels infants.
La divulgació per part de la família de la informació rebuda, i que afecti a drets de protecció de dades d’altres infants eximeix a
LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE SL de tota responsabilitat legal.
Fer fotografies i gravar àudios i vídeos per part de familiars dels infants està permès sempre que es tracti d’activitat exclusivament
personal i domèstica, és a dir, aquelles que formen part de la vida familiar, privada i d’amistat, que estan excloses de l'aplicació de
la normativa de protecció de dades. La difusió d’aquesta informació, i de la facilitada per LLIRKA SERVEIS DE MONITORATGE SL,
fora del àmbit privat, familiar i d’amistat, sense autorització prèvia dels interessats, serà responsabilitat directa de qui la difongui.

Data:

Signat:

