
Activitat 

DADES DE LA FAMÍLIA

Cognoms de la família 

Nombre d’assistents 

Mail 

Telèfon 

Població Codi postal

formem persones

activitatsfamiliars
FITXA INSCRIPCIÓ

Si us plau ompliu aquest formulari i porteu-lo signat a la secretaria de l’Escola Ginebró, o envieu-lo escanejat a:  
activitatsfamiliars@ginebro.cat.

L’assignació de places es farà per estricte ordre d’inscripció. L’escola es reserva el dret de NO realitzar l’activitat en 
el cas de no tenir el nombre mínim d’inscrits.

El cost de l’activitat és de 6€ per persona a partir de 3 anys. El cobrament de l’activitat es farà per rebut un cop 
realitzada la inscripció. No es retornarà l’import en cas de no assistir a l’activitat, excepte si s’avisa com a mínim 
amb 7 dies d’antelació a la data de l’activitat.

Més informació: activitatsfamiliars@ginebro.cat / 93 841 2547 (de 8 a 18h)

Carrer Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat

DADES DELS ASSISTENTS PER L’ASSEGURANÇA

Nom Cognoms Edat DNI



formem persones

activitatsfamiliars
PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem 
que el responsable del tractament és Escola Ginebró SCCL, CIF F58241191, C/ Joaquim Costa, s/n – 08450 Llinars 
del Vallès (Barcelona) - escola@ginebro.cat.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les activitats familiars realitzades per l’escola. 
Aquestes dades seran conservades mentre aquestes siguin necessàries per la gestió esmentada. La base jurídica 
del tractament és el consentiment del pare/mare/tutor-a legal. Aquestes dades no se cediran tret d’obligació legal. 

L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, al dret d’accés, rectificació, portabilitat i 
supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament, enviant un escrit a ESCOLA GINEBRÓ, 
S.C.C.L., C/ Joaquim Costa, s/n, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona). Email: escola@ginebro.cat. Així mateix, té dret 
a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades en cas d’incompliment per part de 
l’empresa.

Així mateix, informem que ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. compleix amb tot els requisits establerts per la normativa 
de Protecció de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat 
de les dades de caràcter personal. 

Nom i cognoms      Signatura

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió on informa i fa difusió de les activitats que es realitzen. En 
aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, les famílies i/o els menors 
que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la 
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la 
direcció d’aquest centre demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos en la pàgina web, xarxes socials, 
cartells, fulletons i altres espais de comunicació i difusió del centre on la família (inclosos els menors) hi siguin 
clarament identificables.

 SÍ autoritzo que l’escola publiqui imatges i vídeos de les activitats familiars on aparegui la meva família.

 NO autoritzo que l’escola publiqui imatges i vídeos de les activitats familiars on aparegui la meva família.

Nom i cognoms      Signatura

Carrer Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat
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