
 

 

  

CAMPUS ESPORTIU 2019 

Club de Patinatge Artístic 

Sant Vicenç de Montalt 
 

FITXA MÈDICA  

Nom i cognoms del patinador / a : ……….........................................................................................................................  
 
Telèfons de contacte en cas d’urgència: ......................................../ ………….……………………………./…………………………………. 
 
...................................../........................................../.................................... …………………….. 
 
Esteu apuntant al vostre fill / al CAMPUS ESPORTIU  organitzat pel CPA Sant Vicenç de Montalt. Necessitem conèixer 
els aspectes rellevants del vostre fill/a per tal de gaudir d’un correcte funcionament de l’activitat.  
 
Malalties o Al·lergies que cal tenir en compte?: ......................…………….......................................................................... 
   
Dièta o règim especial (celíacs, diabètics...): ........................................................................... ........................................  
 
Està al dia de les vacunes? ……………………………… 
 
Controla els esfínters? :............................................................................................................  
 
Enuresi i altres trastorns del son:..............................................................................................  
 
Sap nedar? : ………….  

Necessitats Educatives Específiques : (mobilitat, conducta, auditiva, visual, cognitiva, …) 

 ................................................................................................…………………………………………….……………………….…..………. 

Altres (plantilles, lents de contacte/ulleres, peus plans, si es cansa fàcilment, si es mareja, té tendència a patir otitis o 
refredats, etc):  
 
................................................................................................................................................. ......................................  
 

Observacions d’interès per l’equip tècnic: 

…………………………………………................................................................................................................. .......................... 

 

Signat (nom, cognoms i dni)         

 

 
 C.P.A. Sant Vicenç de Montalt és el Responsable del tractament de les dades personals i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que 
es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la 
següent informació del tractament: 
Fi del tractament: tractem les dades facilitades en el present formulari amb la finalitat de tramitar la inscripció i/o activitats esportives de patinatge artístic. Així 
mateix, les dades de salut seran tractats amb la finalitat de poder personalitzar les activitats. 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se 
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d'aquestes. 
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets que assisteixen a l'Interessat: 
- Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
C.P.A. Sant Vicenç de Montalt -  Avinguda Toni Sors, s/n - 08394 Sant Vicenç de Montalt - o a clubpatinatgesantvi@gmail.com 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el consentiment explícit del seu representant legal. 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats. 
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DRETS D’IMATGE 

CPA Sant Vicenç de Montalt és el Responsable del tractament de les dades personals del patinador/a i l'informa que 

aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades 

personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR ) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a 

l'honor, la intimitat personal i familiar de la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del 

tractament: 

 

Fi del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament a la 

realització i publicació de reproduccions fotogràfiques amb finalitats informatives relacionades amb l'activitat del 

Responsable, en dominis webs, xarxes socials o qualsevol altra mitjà pertanyent a El Responsable. Aquestes 

fotografies, dades i/o enregistraments poden ser utilitzats individualment o en conjunt amb altres fotografies i/o 

enregistraments. 

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i 

quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la 

pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. 

 

Comunicació de les dades: les imatges i / o gravacions no seran cedides a tercers. 

 

El Representant legal pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la casella corresponent de SI (dono 

el consentiment) o NO (no dono el consentiment): 

 

SI NO AUTORITZACIÓ PER LA GRAVACIÓ D’IMATGES 

  Autoritzo la gravació d’imatges en els termes exposats 

 

Drets que assisteixen a l'Interessat: 

 Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

 Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu 

tractament. 

 Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no 

s'ajusta a la normativa vigent. 

 

Dades de contacte per exercir els seus drets: C.P.A. Sant Vicenç de Montalt -  Avinguda Toni Sors, s/n - 08394 Sant 

Vicenç de Montalt - o a clubpatinatgesantvi@gmail.com. Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable 

del tractament necessita el consentiment explícit del representant legal. El Representant legal de l'Interessat consent 

el tractament de dades en els termes exposats: 

 

Nom i cognom  ............................................................................................................, amb NIF ................................... 

 

Representant legal del patinador/a  ............................................................................................ 

 

Data i Signatura: 

 

 

CAMPUS ESPORTIU 2019 

Club de Patinatge Artístic 

Sant Vicenç de Montalt 
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