Autorització
Pasqua Jove
Claver 2022
En/Na _________________________________________ amb DNI _________________ i número
de telèfon _________________ autoritza al seu fill/a ____________________________________
a participar de la Pasqua Jove Claver 2022 que tindrà lloc:

□ del 14 al 16 d’abril a Barcelona (Jesuïtes Sarrià – Col·legi Sant Ignasi)
□ del 14 al 17 d’abril a Lleida (Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver)
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari
adoptar en cas d'urgència i sota la direcció facultativa adequada, i a efectuar petites cures
(rascades, ferides no profundes, cops...) per part de l’equip de la Pasqua. També a ser
transportat/ada en un vehicle particular en cas de necessitat.
Consento expressament i autoritzo a l'equip MAG+S.cat a tractar les dades que
voluntàriament facilito, d’acord amb el que disposa el Reglament (EU) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. *
A més, consento expressament i autoritzo la realització i publicació d’imatges**
corresponents a la Pasqua Jove, a través dels diferents mitjans de comunicació, amb
finalitats informatives i de difusió, que utilitza MAG+S.cat: (Marcar amb una creu)

□ Pastoral MAG+S □ Compañía de Jesús / Jesuïtes Catalunya / FJE □ Altres mitjans
Signatura mare/pare/tutor/tutora

Lloc:
Data: ___ de ________ de 2022
* TRACTAMENT DE DADES. L’oficina de pastoral MAG+S.cat, dels Jesuïtes Catalunya, l’informa que realitza un tractament de les
seves dades personals a través de gestors de dades i fitxers digitals:
1) El responsable del tractament és MAG+S.cat (Jesuïtes Catalunya), amb domicili a Carrer Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona, i
adreça electrònica info@magis.cat. 2) La finalitat del tractament de la informació i les dades és el de realitzar i gestionar les activitats
organitzades (pagaments, necessitats específiques, etc.), mantenir-vos informats i donar compliment a les finalitats de la Pasqua i la
pastoral MAG+S. Les dades es conservaran durant el desenvolupament de l’activitat i seran esborrades passat un any de la
finalització de la Pasqua 2022. 3) Base jurídica del tractament: La legitimitat d’aquest tractament es basa en el consentiment de
l’interessat. 4) Els destinataris de la informació i de les dades són l’equip de coordinació de la Pasqua Jove Claver i l’equip de l’oficina
MAG+S.cat. Quan sigui necessari per al compliment de les finalitats expressades, seran destinataris els estaments oficials als quals
estem obligats a cedir les dades, així com els centres sanitaris corresponents en cas d’urgència. 5) Exercici de drets: Teniu dret a
accedir al contingut de les dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a què les tractem, a
consentir expressament la portabilitat de la informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o
parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document dirigint-vos per escrit a MAG+S.cat, a través del correu
info@magis.cat. 6) Conseqüències de la negativa a atorgar consentiment: La negativa a facilitar les dades sol·licitades, impedirà que
puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb vosaltres i poden condicionar la participació a l’activitat. 7) Dret a reclamar:
L’organisme competent per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat de Control de Protecció de
Dades. 8) Informació: No s’utilitzen processos automatitzats de creació de perfils.
** DRETS I UTILITZACIÓ D’IMATGE. MAG+S.cat realitzarà reportatges fotogràfics i/o audiovisuals que podrà publicar en la seva
pàgina web, les seves xarxes socials (facebook, twitter i instagram), revistes i altres publicacions per tal de difondre les seves
activitats, serveis i projectes. També podrà cedir-les al gabinet de Premsa de la Compañía de Jesús i Jesuïtes Catalunya i a la
Fundació Jesuïtes Educació (FJE), així com a altres mitjans de comunicació.
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