PASQUA
JOVE
CLAVER
2019
Jo …………………………………………………………………………………………………………………………………..
amb DNI ………………………………………. i amb número de telèfon ...................................
autoritzo al meu fill/filla ………………………………………..................…………………………………….
a participar de la Pasqua Jove Claver 2019 que tindrà lloc a Jesuïtes Lleida – Col·legi
Claver (Raimat, Lleida), del 18 d’abril al 21 d’abril del 2019.
L’equip MAG+S.cat l’informa que realitza un tractament de les seves dades personals,
amb la finalitat de facilitar el pagament de les quotes, vetllar per respectar les
al·lèrgies de tothom, mantenir informats als participants i realitzar una millor gestió de
les activitats. La legitimitat d’aquest tractament es basa en el consentiment de
l’interessat. D’altra banda, no és possible l’elaboració de perfils, ni es prendran
decisions automatitzades en base a la informació proporcionada.
D’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en
endavant, RGPD), informem que el responsable del tractament és l’equip MAG+S.cat,
amb email info@magis.cat, correo disponible per a qualsevol qüestió relativa a aquest
tractament de dades. En particular, davant seu pot exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades,
com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En
tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de
control, com ara l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Els destinataris de la informació són els coordinador de la Pasqua Jove Claver.
Les dades personals es tractaran només en la mesura que siguin necessàries per a la
prestació dels serveis corresponents i seran esborrades passat un any de la finalització
de la Pasqua 2019.
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l'equip MAG+S.cat a tractar les dades que
voluntàriament proporciono, d’acord amb el que disposa el Reglament (EU) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

També autoritzo a la organització de la Pasqua utilitzar el material audiovisual obtingut
on aparegui el meu fill o filla (fotos, vídeos…) per a activitats relacionades amb
MAG+S.cat.
A més, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO la publicació d’imatges
corresponents a la pasqua, en qualsevol dels diferents mitjans de comunicació que
utilitza MAG+S.cat (pàgines web, filmacions internes, xarxes socials, presentacions
digitals...) per tal de difondre les seves activitats, serveis i projectes.
Per a la prestació del CONSENTIMENT o no en relació a cadascun dels tractaments i
cessions indicades, cal que marqueu les opcions corresponents.
CONSENTO
SI NO
Cessió de les dades a la organització de la Pasqua Jove Claver 2019
Ús de la imatge en xarxes socials.
Ús de la imatge en la pàgina web de magis.cat.
Cessió d’imatge al gabinet de Premsa de Jesuïtes Catalunya
Cessió d’imatges a la Fundació Jesuïtes Educació

Finalment, autoritzo a que el meu fill/a sigui transportat/ada en un vehicle particular
en cas de necessitat.

_____________ de_________de 2019

Signatura:

