
               

      FULL D’INSCRIPCIÓ  
       CURS 2019-2020 

 

TECNOLAB              XPERIMENTA 

 

Nom i cognoms alumne/a:  

Escola/Institut:                                  Curs:  Edat: 

Nom de pare/mare o tutor:                       

D.N.I. del pare/mare o tutor: 

Adreça d’e-mail per comunicacions: 

És al·lèrgic/a:             A què: 

Telèfon de contacte en cas d’urgència: 

Núm. CATSALUT:  

Núm. CC IBAN:  ES__   

DRETS IMATGE MENORS 

RESPONSABLE: TECNOLAB Rambla Exposició, 61-69 ( 08800 Vilanova I la Geltrú)  info@tecnolab.cat 

FINALITAT: Edició i promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per TECNOLAB mitjançant l'ús i 

publicació de les imatges (fotografia i vídeo) captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o 

digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de TECNOLAB; i registre històric de les 

activitats/esdeveniments organitzats.  

 

LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim.  

CESSIONS: No es preveuen.  

CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la 

finalitat de promoció per la qual van ser publicades.  

DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint-se a 

TECNOLAB. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades 

(www.aepd.es). 

Autoritzo el tractament de la imatge i dades personals del menor exclusivament per a les finalitats indicades. 

Nom del pare, mare o tutor/a legal: 

Signatura: 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ............................... de 20...... 



 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

RESPONSABLE:   TECNOLAB Rambla Exposició, 61-69 ( 08800 Vilanova I la Geltrú)  info@tecnolab.cat 

FINALITATS: 

 Inscripció a l’activitat extraescolar 

 Gestió de l’activitat 

 Facturació y cobrament de les activitats 

LEGITIMACIÓ: 

 Execució de l’acord de prestació de serveis. 

DESTINATARIS: 

 Entitats bancàries per al cobrament de quotes, en cas de domiciliació. 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: 

 Durant la vigència de l’acord d’activitats 

 Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar 
per atendre possibles responsabilitats. 

DRETS: 

 Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les 
seves dades. 

 On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. 

 En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat 
de Protecció de Dades (www.agpd.es).  

 

Nom del pare, mare o tutor/a legal: 

Signatura: 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ............................... de 20...... 

 

http://www.agpd.es/

