Autoritzacions Campus de Bàsquet CBLG 2019
Nom i cognoms del
pare/mare/tutor:
DNI del
pare/mare/tutor:

Com a pare/mare/tutor legal de:
1er fill/a:
2n fill/a:
3er fill/a:
Autoritzo al Club Bàsquet La Garriga – Campus de Bàsquet CBLG 2019:
Si

No

Autoritzo al/s meu/s fill/s a assistir i realitzar totes les activitats programades pel Campus de Bàsquet
CBLG 2019

Si

No

Autoritzo al/s meu/s fill/s a marxar sol/s cap a casa un cop finalitzades les activitats diàries del Campus,
sota la meva responsabilitat.

Si

No

Consento que el CLUB BASQUET LA GARRIGA, tracti les meves dades de caràcter personal amb la finalitat
de promocionar i difondre les seves activitats i serveis, mitjançant l’enviament de comunicacions,
butlletins i altres eines de difusió.
Amb aquest consentiment permets que el CLUB BASQUET LA GARRIGA afegeixi la teva informació de
contacte a la base de dades de gestió d’assistents al Campus de bàsquet perquè et mantingui informat
d'acord amb el Reglament europeu de protecció de dades (GDPR). La base jurídica que empara el
tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment.
Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat per correu postal al Club de Bàsquet La
Garriga,
C/Frederic
Mompou, 13, 08530
La
Garriga o
per
correu
electrònic:
club.basquet.la.garriga@gmail.com

Si

No

CLUB BASQUET LA GARRIGA es reserva el dret a utilitzar les fotos i altres materials fotogràfics, filmacions
o de qualsevol altre tipus dels participants en el Campus de bàsquet, obtingudes per la participació dels
menors en les activitats del Campus. Els pares o tutors autoritzen que aquestes fotografies i/o filmacions
puguin ser utilitzades per actes de promoció i/o informació relatius al Campus de bàsquet, renunciant a
reclamar cap contraprestació per aquestes fotografies o filmacions.

Si

No

Malgrat que l’organització del Campus de bàsquet del CLUB BÀSQUET LA GARRIGA pren les màximes
precaucions per el seu bon funcionament i seguretat, tant el bàsquet com la resta d’esports i activitats
que s’hi practiquen, són activitats que comporten un cert risc pel que els pares o tutors eximeixen al CLUB
BÀSQUET LA GARRIGA de qualsevol responsabilitat derivada de la pràctica d’aquests esports i/o activitats,
més enllà de les estipulades a l’assegurança d’accident i de responsabilitat civil que disposa el CLUB
BÀSQUET LA GARRIGA.

Si

No

En el cas que durant el desenvolupament del Campus de bàsquet el participant precisés qualsevol mena
de tractament mèdic,o fins i tot quirúrgic, sense que haguessin pogut ser localitzats els pares o tutors
legals i/o en cas d’extrema urgència, els pares o tutors legals autoritzen al CLUB BASQUET LA GARRIGA
perquè, sota l’adequada direcció mèdica, adopti les mesures necessàries per la salut del participant.

,

de/d’

Signatura de l’interessat

de

