AUTORITZACIONS CURS 2017/18

Jo....................................................................... amb DNI núm........................................,
com a pare/mare/tutor legal de .................................................................. amb DNI
núm................................... autoritzo a:

Participar a les activitats que organitza el C.E. Drac Màgic durant el curs
2017/18.
Al C.E. Drac Màgic a fer servir sense fins comercials, i d'acord amb la normativa vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es facin
durant l'activitat amb I'objectiu de fer difusió del projecte. Incloent la publicació
d'aquests materials a les xarxes socials (Facebook, twitter, revista, Web, CD de
colònies, exposicions i altres) en les que l'Esplai o Esplais Catalans hi tinguin un
compte obert.
Que l’infant pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es
puguin prendre les decisions mèdiques per part del corresponent equip mèdic,
en cas d’urgència.
Que es pugui transportar l’infant en un vehicle privat de l’organització a un
centre sanitari, sempre que es necessiti atenció mèdica i prèvia indicació de les
autoritats sanitàries pertinents (112).
Que se li puguin fer les cures pertinents i els primers auxilis a l'infant en cas
de ferides lleus, sempre prèvia revisió de la seva fitxa de salut.
Que l’infant es pugui banyar en piscines públiques o privades, rius, pantans,
basses, llacs o al mar.

I per què així consti signo:
En data:
Protecció de dades: En virtut del disposat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals quedaran
incorporades i seran tractades als fitxers de l'esplai, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar
tasques administratives i enviar informació tècnica que pugui ser del vostre interès.
Així mateix, en els casos que no sigueu vosaltres, us comprometeu de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres persones que es beneficien de la mateixa, abans de comunicar-nos les seves dades.
Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d'aquestes, per part de I'esplai, i la cessió puntual a d'altres entitats
del MLP, així com a d'altres organismes que ens obliguin legalment. Us informem, també, de la possibilitat d'exercir, en
qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les vostres dades de caràcter personal
mitjançant correu electrònic dirigit a esplai@dracmagic.org o bé mitjançant un escrit dirigit a la seu social de l’esplai al
Parc de la Quadra d’Enveja s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú.

