CERTIFICAT I AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS
CAMPUS D’ESTIU 2022

Certificat de salut física dels/les atletes participants
Per evitar riscos i incident innecessaris és imprescindible saber si algun nen/a inscrit/a té algun
problema físic a tenir en compte a l’hora de programa les activitats.
Jo, ________________________________________amb DNI ________________________
en qualitat de pare, mare, tutor/a de _______________________________ declaro que,
No té cap problema físic que pugui incidir en el normal desenvolupament de les
activitats del campus.
Presenta algun problema físic que podria incidir en el normal desenvolupament de les
activitats del campus.
Asma

Problemes ossis

Problemes cardíacs

Problemes d’esquena

Altres: ____________________________________________________
Signatura:

Vic, a ______ de ___________de 20__

Autorització de desplaçaments
Jo, ________________________________________amb DNI ________________________,
en qualitat de pare, mare, tutor/a,
AUTORITZO

NO AUTORITZO

al meu fill/a __________________________de _____anys, amb DNI ____________________ a
participar en totes les activitats del Campus d’Estiu organitzat pel Club Atlètic Vic i a realitzar
els desplaçaments acompanyat/da del personal tècnic del campus. Disposem d’una pòlissa
d’accident i assegurança de responsabilitat civil.
Signatura:

Vic, a ______ de ___________de 20__

Autorització a venir i marxar sol/a del campus
Jo, ________________________________________amb DNI ________________________,
domicili en _______________________________ i telèfon ___________________ com a pare,
mare, tutor/a de l’atleta o atletes ________________________________________________:
AUTORITZO

NO AUTORITZO

Expressament i sota la meva responsabilitat, a que el/la menor/s esmentat anteriorment es
traslladi i marxi de les pistes d’atletisme per tal de realitzar el campus d’estiu que ofereix el
Club Atlètic Vic sense l’acompanyament d’un adult.
Signatura:

Vic, a ______ de ___________de 20__

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) i la Llei Orgànica 3/2018
de 5 de desembre (LOPDGDD), informem que les dades personals aportades en aquest
formulari seran tractades per S.I. Club Atlètic Vic amb la finalitat de vetllar per la salut i la
seguretat dels atletes, tant en la realització d'activitats al centre com en els desplaçaments.
L'accés a les dades només serà efectuat per personal autoritzat i estarà subjecte al deure i
obligació de secret professional. Aquestes dades es tractaran d'acord amb la normativa vigent,
sense que puguin utilitzar-se per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre
que no exerceixi cap dret dels qui l'emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per
obligació legal, ni tampoc es farà cap transferència internacional de dades sense el seu
consentiment previ. Un cop complerta la prestació per a la qual es van recollir les dades
personals, aquestes es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la
normativa sectorial vigent o se suprimiran amb les mesures de seguretat pertinents.
Així mateix li informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de
aquestes dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-vos a S.I. Club Atlètic Vic, C/
Antoni Vila i Cañellas s/n, 08500 Vic (Barcelona) o enviant un correu electrònic a
cavic@cavic.cat, indicant el tipus de dret que vol exercir. També té dret a retirar el
consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud
del tractament efectuat abans de la seva retirada. També té dret a presentar una reclamació, si
considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent davant
l'Autoritat de Control (www.aepd.es).

