AUTORITZACIONS RELATIVES ALS I LES MENORS D’EDAT PARTICIPANTS
AL CASAL D’ESTIU CULTURNAUTES 2022
Dades del i la menor participant
Nom i Cognoms

Data naixement

Número targeta sanitària

Dades de la mare, pare o tutor/a legal del i la menor
Nom i Cognoms
DNI, NIE o passaport

Telèfon

Adreça postal

Població

Correu electrònic

Codi Postal

AUTORITZO
1. A participar de totes les activitats i sortides proposades durant el Casal d’Estiu Culturnautes 2022:

SI

NO

2. A captar la imatge de la meva filla o el meu fill durant el desenvolupament de les activitats del Casal d’Estiu
Culturnautes 2022 mitjançant fotografies i vídeos amb la finalitat de fer difusió del casal a mitjans de premsa,
publicacions, internet, en pàgines Web, xarxes socials i altres suports:
Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
A ATLAS fundació sociocultural

SI

NO

SI

NO

La cessió d’imatges es realitza de forma no exclusiva i gratuïta, sense límit geogràfic i de forma indefinida. En qualsevol
moment es podrà revocar el seu consentiment. El CCCB i ATLAS es comprometen expressament a no explotar les fotografies
i/o vídeos de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi apareixen.

3. A rebre informació sobre les ACTIVITATS EDUCATIVES del CCCB i ATLAS a través del correu electrònic o
correu postal:

SI

NO

Les persones que autoritzin aquests usos tindran dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment

4. Sortida del Casal d’Estiu Culturnautes 2022
Autoritzo el meu/va fill/a a marxar del Casal sense esperar que cap adult el/la vingui a recollir.
Autoritzo a les següents persones a recollir el meu/va fill/a en cas de no poder venir jo:
1. Nom i Cognom:___________________________________ DNI/NIE/Passaport________________
2. Nom i Cognom:___________________________________ DNI/NIE/Passaport________________
3.

Barcelona, ______ de ________________ de 2022

Signatura de la mare, pare o tutor/a legal

Ajuda: Com signar amb Adobe Reader

AUTORITZACIÓNS RELATIVES A ASPECTES MÈDICS DELS I LES MENORS PARTICIPANS
5. Té algun tipus d’al·lèrgia?

6. Té alguna malaltia crònica?

7. En el cas que es quedi a dinar, indicar l’opció alimentària?
Estàndard

Celíac

Sense lactosa

Vegetarià

Vegà

Halal

Kosher

8. Està prenent alguna medicació?
En cas afirmatiu, quina?

SI

NO

Per quin motiu?
Indiqueu quantitat i pauta en la que se li dona la medicació:

9. Autoritzo al personal del Culturnautes ‘22 a prendre decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar
en cas d’EXTREMA URGÈNCIA, sota direcció facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva
localització:

SI

NO

10. Vols afegir alguna cosa més a tenir en compte?

Barcelona, ______ de ________________ de 2022

Signatura de la mare, pare o tutor/a legal

Ajuda: Com signar amb Adobe Reader

D’acord amb la legislació europea de protecció de dades personals, els informem que les seves dades seran tractades, segons la seva
autorització, amb la finalitat de la difusió pública de les imatges per a la divulgació de les activitats del casal d’estiu Culturnautes 2022
per la Fundació Atlas i al CCCB, i/o remetre-li informació del CCCB. El Responsable de Tractament és el Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Fundació sociocultural Atlas, d’acord el tractament que hagi autoritzat. Per a més informació
del tractament pot consultar la política de privacitat del CCCB (www.cccb.org) i l’avís legal de la Fundació (www.atlasfundacio.org).
Podeu accedir, suprimir, oposar-se o exercir el resta dels vostres drets dirigint un escrit al Responsable de Tractament sobre el que
vulgueu exercir els vostres drets:
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, Carrer Montalegre nº 5, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic dpd@cccb.org.
Fundació sociocultural Atlas: escrit indicant “Exercici de drets RGPD”, adreçat a FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS, C. Virtut
22, 1r, 08700 Igualada.

