
 
 
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA I TRACTAMENT 
DADES PERSONALS 

 
 

Nom i cognoms de la mare/pare/tutor/tutora 1: 

 

Nom i cognoms de la mare/pare/tutor/tutora 2: 

 

Nom i cognoms del nen/nena: 

 
 
D’acord amb el que estableix la normativa aplicable, t’informem que les teves dades de caràcter 
personal han estat incloses en fitxers de titularitat de la Fundació Catalana de l’Esplai, entitat 
responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud de beca per la 
campanya d’activitats d’estiu 2022.  
 
Les categories de dades tractades poden ser les següents: dades d’identificació, dades 
socioeconòmiques i dades de salut (en el seu cas). 
 
Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, 
que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per a 
utilitzar-les per a les finalitats descrites. 
 
La base legal pel tractament de les teves dades personals és el consentiment exprés inequívoc 
sol·licitat pel cas concret. Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites. 
 
D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades, podràs exercir 
els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades. Aquests drets, els pots exercir en el domicili social 
de Fundació Catalana de l’Esplai - Fundesplai, Carrer Riu Anoia, 42-54 de 08820 El Prat de 
Llobregat, i/o per correu electrònic dirigit a: dadespersonals@fundesplai.org. Per a l’exercici 
d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI. Per a qualsevol qüestió relativa a 
aquest tractament de dades et pots adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per correu 
electrònic a dpd@fundesplai.org 
 
Les dades personals recollides no es cediran a tercers excepte als possibles encarregats de 
tractament necessaris i en els casos en què existeixi una obligació legal.  
 
Les dades personals romandran arxivades durant el període de duració de la nostra relació i, en 
el seu cas, durant el termini necessari per a complir amb les obligacions legalment previstes. 
Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat. 
 
La negativa a prestar el consentiment al tractament de les dades tindrà com a conseqüència la 
impossibilitat de gestionar la sol·licitud de beca.  
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Et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de 
dades aplicable.  

 
Per obtenir més informació relativa al tractament de les seves dades personals, si us plau 
consulti la nostra Política de Privacitat a https://fundesplai.org/ca/informacions/politica-de-
privacitat 
 
A partir de l’acceptació del present formulari vostès autoritzen expressament el tractament de 
les dades de caràcter personal. 
 
 
 

                             ,          de                         de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 

 
 
 

Signatura de la 
mare/pare/tutor/tutora 1 

Signatura de  la 
mare/pare/tutor/tutora 2 
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