
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
MAS I PERERA

Informació general
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès us presenta les activitats extraescolars del Mas i Perera 2019/20. Us oferim 5 
extraescolars entre elles Futbol de P3 a 2n, Play English, Bàsquet, Teatre Musical i Futbol de 3r a 6è. Les activitats 
cobreixen tot el curs escolar. És possible inscriure´s en una o més activitats.

Període d’inscripcions
Inscripcions fins al 19 de setembre de 2019. Per a les inscripcions cal deixar a la bústia de l'AMPA la fitxa d'inscrip-
cions, la fotocòpia de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut i el número de compte corrent on carregar 
l'import de les extraescolars.

CONSENTIMENT DEL TUTOR LEGAL PER AL TRACTAMENT DE 
LES DADES PERSONALS DEL MENOR
Pel Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adapta-
ció del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, en compliment del 
Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, articles, 5, 6 i 7, i per 
l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, en el seu Títol 
II i els seus articles, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves 
dades és: CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS G58056722, PASSATGE DE 
L’ESPORT 1. 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) . 
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, tracta la informació i les dades 
personals que ens faciliten els menors de manera lícita, lleial i transparent en 
relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no 
seran tractades ulteriorment de manera  incompatible amb aquestes finalitats, 
d’acord amb l’article 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals 
amb finalitats d’arxiu en interès públic. S’adoptaran totes les mesures raonables 
per a què se suprimeixin o rectifiquin sense cap dilació les dades personals que 
siguin inexactes respecte a les finalitats per a les que es tracten. Seran tractades 
de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, 
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, 
destrucció o dany accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o 
organitzatives apropiades. En el cas de què el Responsable del Tractament 
realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, 
haurà d’informar a l’interessat amb anterioritat. L’interessat té dret a presentar 
reclamacions a l’Autoritat de Control.
Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament 
comptable i fiscal o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa 
mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del 
Tractament i l’Encarregat del Tractament. 
El menor podrà exercir el dret de supressió o la revocació d’aquest consenti-
ment així que compleixi 14 anys.
Finalitat: gestió del servei del casal d’estiu 2019 
Els interessats podran exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, 
limitació i portabilitat, dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.
Els sotasignats, com a titulars de la pàtria potestat/tutors legals, donen el seu 
Consentiment per al tractament de Dades de Caràcter Personal del menor, 
incloent-hi la seva imatge, per a les finalitats exposades i per aparèixer en 
fotografies i vídeos del casal. També s’autoritza a l’infant a participar de totes 
les activitats programades al Casal i es fa extensiva l’autorització a les decisions 
mèdiques, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Sr/a:________________________________________ NIF: _________________
Sr/a:________________________________________ NIF: _________________
A:_______________________ a ______ de __________________ de ________
  Signatura del/s Titular/s de la Pàtria Potestat o Tutor/s Legal/s:

Nom i cognoms:

DNI

Autoritza les comunicacions electròniques

Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Data:

Tèlefons de contacte:

Correu electrònic:

Adreça:

CP / Població:

Nom i cognoms:

DNI

Data de naixement

autoritzo a participar a les extraescolars al meu �ll/a 
/ tutelat:

Curs

FITXA D’INSCRIPCIÓ

ACTIVITATS 
Dilluns horari acollida de 16:30 h a 17h i de 17 h a 18 h activitat.

 FUTBOL   P3 a 2n 40 € x 3 quotes

Dimecres horari acollida de 16:30 h a 17h i de 17 h a 18 h activitat.

 PLAY ENGLISH  P3 a P5 48 € x 3 quotes

 BÀSQUET   P4 a 6è 40 € x 3 quotes

Divendres horari acollida de 16:30 h a 17h i de 17 h a 18 h activitat.

 TEATRE MUSICAL P3 a 6è 48 € x 3 quotes

 FUTBOL   3r a 6è 48 € x 3 quotes


