
AUTORITZACIÓ: En inscriure el vostre fill autoritzeu que 
participi en les activitats programades que comportin 
desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a 
la piscina i/o pernoctar fora de casa.

Signatura:

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físi-
ques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 
de Drets Digitals, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU 
(facilita la següent informació sobre Protecció de Dades):

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT NICOLAU, CIF G-63932123, C/ Jardí, 72-80. 08202-Sa-
badell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal re-
sultants de tramitar la inscripció del menor en el Casal  
d’Estiu.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat 
pel consentiment que l’interessat atorga en aquest docu-
ment, així com pel compliment d’una obligació legal, si és 
el cas.

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, tret 
d’obligació legal. 

DRETS: Podreu accedir a les dades, rectificar-les i supri-
mir-les, així com limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o 
exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets 
estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden 
ser exercits en el domicili C/ del Jardí, 72-80 - 08202 Saba-
dell (Barcelona) o mitjançant el correu electrònic següent: 
secretaria@santnicolau.com.

L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació 
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas 
d’incompliment per part de l’empresa.  

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el 
temps necessari per a les finalitats per a les quals han estat 
recollides.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un re-
quisit necessari per tal de tramitar la inscripció de l’alumne/a. 
La Fundació Sant Nicolau us informa que compleix amb 
tots els requisits establerts per la normativa de protecció 
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràc-
ter personal. 

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la 
meva signatura manifesto la meva conformitat amb el 
contingut i consento expressament el tractament de les 
meves dades personals i les del meu fill/a en els termes 
anteriorment mencionats. 

Nom i cognoms:

Signatura:

ACTIVITATS D’ESTIU 2022

PROTECCIÓ DE DADES



Autorització relativa als menors: ús d’imatges, publica-
ció de dades de caràcter personal i de material elaborat.

Per altra banda, atès que el dret a la pròpia imatge és re-
conegut 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, i tenint en compte el que s’estableix amb anteriori-
tat sobre protecció de dades, la direcció d’aquesta entitat 
demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on 
aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable.

En aquest sentit, el pare/mare i/o tutor de l’alumne autorit-
za la Fundació Sant Nicolau: 

1. Que la imatge del seu fill o filla pugui aparèixer en foto-
grafies o filmacions corresponents a activitats organitzades 
per l’entitat i publicades en:

• Pàgines web de Fundació ...................... Sí     No 
• Pàgines web de l’Agrupació 

 Pedagògica Sant Nicolau ....................... Sí     No 
• Pàgines web del Club Esportiu  

 Sant Nicolau ................................................ Sí     No 
• Clickedu ........................................................ Sí     No 
• Revistes o publicacions editades  

 per la Fundació .......................................... Sí     No 
• Revistes o publicacions editades per 

 l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau ...Sí     No 
• Revistes o publicacions editades per  

 al Club Esportiu Sant Nicolau ................... Sí     No 
• Xarxes socials .............................................. Sí     No 

2. Que el material elaborat pel seu fill o filla pugui ser pu-
blicat en els espais de comunicació (blogs i espais web de 
la Fundació i revistes editades per l’entitat) amb la finalitat 
de desenvolupar l’activitat: 
Sí     No 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades per la 
Fundació, Club Esportiu o Agrupació Pedagògica Sant Nico-
lau, hi constin les inicials del seu fill: 
Sí     No 

Nom i cognoms de l’alumne:
 

DNI: 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal: 

DNI:

Signatura


