
 
 
 

FULL AUTORITZACIONS casal d’estiu 2021 

 

Autorització de participació a l’activitat 

En/Na, __________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _______________________   autoritzo a 

______________________________ a participar de les activitats que es realitzaran durant el casal d’estiu de 2021, 

dutes a terme per L’esguard SCCL.  

De conformitat amb el què exposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que 
les dades personals recollides en aquest document són incorporades en els fitxers de L’esguard SCCL amb la finalitat de 
gestionar el servei que ofereix l’entitat. El sotasignat autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així 
com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles 
(com informació sanitària d’interès). L’esguard es compromet a tractar les dades amb la màxima reserva.  Tanmateix 
la persona sotasignat declara que ha estat informada que accepta que les dades siguin utilitzades per fer una bona 
gestió de l’activitat d’estiu. Rebre informació, creació de llistats de participants i contactes per a comunicació 
d’incidències i d’altres coses relacionades amb l’activitat.  Assumint que si es vol revocar el consentiment en qualsevol 
moment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, 
mitjançant sol·licitud dirigida a través del correu lesguard@lesguardcoop.cat.  

 

He llegit i accepto les condicions legals de la LOPD.  

 

Tanmateix autoritzo a: (escriure si o no en el requadre).  

L’ús de la imatge personal del meu fill/a per a fotografies, vídeos i material audiovisual que es realitzi durant 

l’activitat, perquè l’Esguard en pugui fer ús a la seva pàgina web i xarxes socials.  

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas d’extrema 

urgència, sota la pertinent direcció facultativa.  

Autoritzo a l’Esguard SCCL a administrar paracetamol al meu fill/a en cas de presentar febre superior a 38ºC 

de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar, amb trucada prèvia a la família.  

Finalment, autoritzo el meu infant a marxar sol a casa.  

 

 

 

Barcelona a  ……. de ………………………. de 2021, 
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