
      

  

Els responsables del tractament són l’Escola Pia Luz Casanova, amb domicili a C/ Almansa, 52-54, 08042, Barcelona, i l’Escola Pia de Catalunya, amb domicili a la Ronda de Sant 
Pau, 80 de Barcelona. Les bases jurídiques del tractament són el consentiment atorgat amb aquest document, la relació contractual i l’obligació legal.  
La finalitat del tractament és fer servir les dades per a gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les 
activitats que organitzem, tant per mitjans electrònics com per altres mitjans. Per millorar el funcionament intern de l’escola, i a instàncies del departament d’educació, també 
es poden fer servir les dades per fer estadístiques. El període de conservació de la informació acadèmica és indefinit amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis 
assolit quan ho demani l’interessat.  
Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades enviant un correu a proteccio.dades@escolapia.cat. Teniu dret a reclamar davant l’autoritat de control.  

  
INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU CURS 2022 

  
 
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ  
  
En/na ________________________ amb DNI/NIE/Passaport __________ com a 
pare/mare/tutor legal de ________________________ amb data de naixement 
______________, l’autoritzo a assistir i participar en les activitats i sortides d’oci que es duen 
a terme durant el Casal d’estiu 2022 organitzat per l’Escola Pia Luz Casanova.   
  
Autoritzo al meu fill/filla/tutorad/a a participar de les sortides que es realitzaran al llarg de les 
setmanes compreses entre el 27 de Juny i el 29 de Juliol del 2022.  
 
  
AUTORITZACIÓ DE SALUT  
  
Jo, _______________________ amb DNI/NIE/Passaport _________, com a  
mare/pare/tutor legal de l’infant ____________________ autoritzo:  
  

- Si ◻"# No   Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos 
necessària adoptar en cas  d’urgència, sota la direcció facultativa adequada.   

- L’infant té alguna malaltia o requereix alguna atenció especial? (Al·lèrgies, 
intoleràncies...). En cas de tractament mèdic crònic, adjuntar recepta signada amb 
posologia: _______  

- Adjunto fotocòpia del carnet de vacunació i la Targeta Sanitària Individual (TSI) i em 
comprometo a aportar-la novament en cas de qualsevol modificació.  

  
Signatura pare, mare, tutor/a:  
  
________________________  

 Barcelona a      de          del 2022.  
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AUTORITZACIÓ PER LLIURAR EL/LA NOSTRE FILL/A A ALTRES PERSONES 
  
Jo, __________________________________, amb DNI/NIE/Passaport número 
_______________, com a responsable legal (pare, mare i/o tutor legal) de l’infant 
______________________________.   
  
  
Autoritzo al personal del Casal d’estiu 2022 de l’Escola Pia Luz Casanova a lliurar a l’infant, en 
cas de no venir a buscar-lo jo personalment a:   
  
  

Nom    DNI/NIE/Passaport    Parentiu    

Nom    DNI/NIE/Passaport    Parentiu    

Nom    DNI/NIE/Passaport    Parentiu    

Nom    DNI/NIE/Passaport    Parentiu    

  
  
  
  
Signatura pare, mare, tutor/a:  
  
________________________  
  

Barcelona a      de          del 2022.  
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AUTORITZACIÓ PER PERMETRE MARXAR A L’INFANT/JOVE SENSE ACOMPANYANT ADULT. 
 
Jo, ___________________________________________, amb DNI, NIE o PASSAPORT número 
____________________i jo, __________________________ amb DNI, NIE o PASAPPORT 
número __________________, com a responsable/es legal/s (pare, mare i/o tutor legal) de 
l’alumne: 
 
 
DADES DE L’ALUMNE/A: 
 

DNI(*): COGNOMS: NOM: 
DATA DE NAIXEMENT: LLOC: 

 
(*) El DNI és obligat pels alumnes a partir de 3r d’ESO. 
 
Autoritzo/em, al personal del Centre, a deixar marxar del Casal d’estiu de l’Escola Pia Luz 
Casanova, a l’alumne/a, sense cap acompanyant adult després de les activitats del Casal. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

Lloc, data i signatura del pare, mare i/o tutor/a de l’infant o jove.  
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AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIÓ VIA WHATSAPP   
  
Jo (mare, pare o tutor), __________________________________, amb DNI/NIE/Passaport 
número _______________.  
  
◻"# Autoritzo amb el número: ________________.   
  
   No autoritzo.  
  
A l’Escola Pia Luz Casanova per fer-me partícip d’un grup de Whatsapp la finalitat del qual és 
única i exclusivament informar sobre aspectes referents al Casal d’estiu 2022. Aquesta 
comunicació és unidireccional, del centre cap als responsables dels infants que participen de 
l’activitat, i se’n farà ús fins al dia que el Casal finalitzi.   
  
  
Signatura pare, mare, tutor/a:  
  
________________________  
  

Barcelona a      de          del 2022.  
  
  
  
  

  



Autorització drets d’imatge i tractament de dades 
 
 
Nom i cognoms interessat/da:_______________________________________________ DNI/NIE/Passaport: ______________ 
 
Nom i cognoms representant legal___________________________________________ DNI/NIE/Passaport: ______________ 
 
 
Els responsables del tractament són l’Escola Pia Luz Casanova, amb domicili a Carrer Almansa 52-52 de Barcelona (08042) i 
l’Escola Pia de Catalunya, amb domicili a la Ronda de Sant Pau, 80 de Barcelona. Les bases jurídiques del tractament són el 
consentiment atorgat amb aquest document, la relació contractual i l’obligació legal. 
 
La finalitat del tractament és fer servir les dades per a gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens 
demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats que organitzem, tant per mitjans electrònics com per altres mitjans. El 
període de conservació de la informació és indefinit llevat que ens indiqueu una altra cosa. 
 
Fem servir imatges, so, treballs i dades de la comunitat educativa. En alguns casos, se’n faran servir per fer difusió de les activitats 
als espais de difusió pública d’informació: web, blogs, xarxes socials, revista i altres publicacions. Podeu rebre més informació 
d’aquest apartat a la web de l’escola https://luzcasanova.escolapia.cat/cookies/ . Les imatges es conservaran amb caràcter 
històric fins que ens revoqueu aquesta autorització. 
 
Al centre hi ha càmeres de seguretat. Les imatges captades es conservaran un màxim de 30 dies i només es cediran a la policia 
o als òrgans judicials adients en cas d’infracció o delicte. En tot cas, per imperatiu legal. (incloure o no, depenent de si l’escola 
en té o no). 
 
Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi dels responsables del tractament (degudament autoritzat per les 
respectives direccions), els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions i les administracions públiques en 
l’àmbit de les seves competències.  
 
Podem fer transferències internacionals de dades quan fem servir sistemes de Google (G-Suite), amb qui tenim un acord 
signat, d’acord amb les indicacions de l’autoritat competent. Podeu obtenir més informació als següents enllaços 
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 
 
En cas que ens cediu dades de terceres persones, haureu de comunicar-los tota la informació que consta en aquest document. 
 
Exercici de drets. Teniu dret a accedir al contingut de les vostres dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el 
tractament, a oposar-vos a que les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, a no sotmetre-us a 
decisions individuals automatitzades i a revocar totalment o parcial el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document. 
 
La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb 
vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.  
 
Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades enviant un correu a proteccio.dades@escolapia.cat. Teniu dret a 
reclamar davant l’autoritat de control.  
 
Llegida i entesa l’anterior informació, 
 
DEMANO I AUTORITZO als Responsables del Tractament perquè tractin tota la informació facilitada i la que s’elabori 
posteriorment en les condicions que consten en el present document. 
 
 
A ___________________________, a ____ de ______________ de 20__ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Representant legal 
Signatura 

 
 
 

 
 
 
 

El centre 
Segell 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Sol·licitud de dietes especials curs 20_ _ /20_ _ 

Nom de l’alumne:    

Curs:   

Nom del pare/mare o tutor legal:   

DNI:    

Dieta que necessita el vostre fill/a: 

 

ÉS AL·LÈRGIC SI NO 

ÉS INTOLERANT SI NO 
 

Observacions sobre l’alimentació de l’alumne a tenir en compte: 

Documentació a presentar en cas de necessitar una dieta especial: 

-Informe mèdic actual, especificant les característiques a tenir en compte. 

Jo amb DNI    

Com a pare/mare/tutor legal de     

Autoritzo a fer la dieta esmentada al document. 

Mataró, a dia          de 20_          Signatura: 

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 

15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l'informem que les dades personals incorporades en aquest document 

seran tractades per SERHS FOOD AREA S.L. (Responsable del Tractament), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i les conservarà mentre es mantingui aquesta 

relació. No es comunicaran a tercers, excepte per imperatiu legal, ni es realitzarà cap transferència internacional sense el seu consentiment previ. Així mateix, se li informa 

que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a SERHS FOOD AREA S.L. 

amb domicili C/ Foneria, 08304, Mataró, Barcelona o enviant un correu electrònic a serhsfood@serhs.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI indicant el tipus de 

dret que vol exercir. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control a agpd.es. Per a més 

informació sobre Protecció de Dades, consulti la nostra Política de Privacitat (https://serhsfood.com/politica-de-privacitat/) 

mailto:serhsfood@serhs.com

