Francesc Macià 27-29 43712 Llorenç del Penedès

www.lacumprativa.cat A/e: lacumprativa@gmail.com Tel. 722789153

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 2022-23
GRUP AL QUE ES VOL INSCRIURE ITAT (marcar les caselles amb X)
BANYETES, de 5 a 18 anys (d'abril a octubre)
DIABLES, a partir de 18 anys (durant tot l’any)
GEGANTS I GRALLERS, a partir de 18 i 15 anys respectivament (de maig a octubre)
CAPGROSSOS, de 3 a 18 anys (juliol i agost)
TEATRE INFANTIL, de 4 a 12 anys (de P4 a 6è). Els dimarts de 18:45 a 20:00., de setembre
a juny)

TEATRE JOVE, de 13 a 18 anys (de 1er ESO a 2n BAT). Els dilluns de 18:00 a les 19:30, de
setembre a maig)

DADES DEL/LA PARTICIPANT
Nom i cognoms
Data de naixement
NIF (si no en té, anoteu el CIP)
Adreça (carrer,nº,CP i població)
DADES DEL PARE/MARE o TUTOR/RA
Nom i cognoms
NIF
CIP (en cas de ser funcionari/a,
només pel grup de Banyetes)

Telèfon/s
E-mail
L’infant pateix alguna
intolerància? Quina?
QUOTES I FORMA DE PAGAMENT
BANYETES, DIABLES I GEGANTS I GRALLERS, sol·liciteu aquesta i més informació al correu
electrònic corresponent:
elsbanyetes@gmail.com, diablesdellorenc1982@gmail.com, bernatibeatriu@gmail.com.
CAPGROSSOS: L’únic cost és el de la samarreta del grup, la forma de pagament s’indica a
l’inici de la temporada.
* Persones associades: 5 € per samarreta.
* Persones no associades: 12 € per samarreta.
* Pares/mares o tutors/es acompanyants i adults, tant si participen com si no, de l’activitat,
al mateix preu.
TEATRE INFANTIL I JUVENIL:
* Persones associades: gratuït.
* Persones no associades: quota de 40 €/trimestre.
Autoritzo a La Cumprativa que carregui dites quotes el primer d’octubre de 2022 i el primer
de gener i abril de 2023, en concepte de Teatre infantil o Teatre jove.
Ho he llegit i ho autoritzo
Ho he llegit i NO ho autoritzo
(Només pels grups de teatre i persones NO associades) DADES DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
BANC O CAIXA D’ESTALVI
IBAN
TITULAR DEL COMPTE

DIABLES GEGANTS DRAC

CAPGROSSOS

GRALLERS

TEATRE PUNTES DE COIXÍ PATINATGE NATURALMENT

Francesc Macià 27-29 43712 Llorenç del Penedès

www.lacumprativa.cat A/e: lacumprativa@gmail.com Tel. 722789153

Consentiment explícit a l’emissió i recepció de comunicats i a la captació i difusió d’ IMATGES
LA CUMPRATIVA és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció
civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a
continuació, la informació del tractament: Finalitats i legitimació del tractament:
Finalitats
Legitimació
Mantenir una relació associativa cultural amb finalitat de
preservació de la memòria
Enviament de comunicacions de productes o serveis
Gravació d’imatges i vídeos de les activitats dutes a
terme pel responsable del tractament per fer-ne
publicitat als mitjans de comunicació

Interès legítim del responsable (art. 6.1.f GDPR)
Consentiment de l’Interessat (art. 6.1.a GDPR)

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més del temps del necessari per mantenir
la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja
no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir
que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment, tret que
sigui obligació legal.
Consentiment explícit: l’Interessat pot autoritzar o no el tractament tot marcant amb una «x» la
casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per als següents
tractaments i categories de destinataris:
SÍ
NO AUTORITZACIÓ PER TRACTAR DADES PERSONALS
Enviament de comunicacions de productes o serveis.
Enviament de comunicació del grup de cultura popular o de l’activitat en la que estiguin
inscrits o inscrites.
Gravació d’imatges i vídeos per a ús intern.
Gravació d’imatges i vídeos per publicar-se en mitjans de comunicació del Responsable:
blogs, webs, xarxes socials, etc.
Gravació d’imatges i vídeos per publicar-se en mitjans de comunicació externs al
Responsable: diaris, revistes, webs, etc.
Drets que té l’Interessat:
1. Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
2. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
tractament.
3. Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
LA CUMPRATIVA. Francesc Macià, 27-29 - 43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona).
E-mail: lacumprativa@gmail.com
El pare/mare o representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Nom ..........................................................................................., amb NIF ...............................................
Representant legal de ..................................................................., amb NIF (si en té) .............................
Llorenç del Penedès, a ______de _________________ del 20
Signatura:

DIABLES GEGANTS DRAC

CAPGROSSOS

GRALLERS

TEATRE PUNTES DE COIXÍ PATINATGE NATURALMENT

