
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

Nom i llinatges del nin/a:                                                                                                   

Data de naixement:                                            

Telèfons : 

Al·lèrgies o malalties: 

Medicació:  

MARCA ELS SERVEIS QUE VOS INTERESSEN
*Els servies que NO tinguin un QUÒRUM SUFICIENT
d’assistència NO PODRAN SER REALITZADES
doblers.  

 
 
 
 
AUTORITZACIONS (*Obligatori

 

 Autoritzo al meu fill/a a
activitats programades

 Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la 
inscripció per ser utilitzades per informar
l'empresa via correu electrònic, whatsapp o butlletí d'informació en línia.

 Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de 
fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les 
activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu 
fill/a. 

 Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en 
cas d’extrema urgència.

 Autoritzo al meu fill/a a

 SI NO  

 
Nom del pare/mare/tutor: 
Dni: 
Signatura del pare/mare/tutor: 
 
 
 
 
 
Binissalem, __________________________de 20___. 

FULL D’INSCRIPCIÓ ESCOLA DE NADAL BINISSALEM

Nom i llinatges del nin/a:                                                                                                   

Data de naixement:                                                Curs escolar actual: 

MARCA ELS SERVEIS QUE VOS INTERESSEN: 
QUÒRUM SUFICIENT 

NO PODRAN SER REALITZADES, retornant els 

Obligatori) 

Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les 
activitats programades 

Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la 
inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi 
l'empresa via correu electrònic, whatsapp o butlletí d'informació en línia.

Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de 
fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les 
activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu 

e monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en 
cas d’extrema urgència. 

Autoritzo al meu fill/a aanar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat.

Signatura del pare/mare/tutor:  

, __________________________de 20___.  

 TOT EL PERÍODE  2 de gener

 24 de desembre  3 de gener

 26 de desembre  4 de gener

 27 de desembre  Matinera (8h a 9h)

 28 de desembre  Menjador 

 31 de desembre  Servei de 

BINISSALEM 

Nom i llinatges del nin/a:                                                                                                                        

participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les 

Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la 
me sobre les activitats que realitzi 

l'empresa via correu electrònic, whatsapp o butlletí d'informació en línia. 

Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de 
fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les 
activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu 

e monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en 

se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat. 

2 de gener 

3 de gener 

4 de gener 

Matinera (8h a 9h) 

Menjador  

Servei de capvespre (15h a 16h) 



 

PROTECCIÓ DE DADES 
 

CONSENTIMENT INFORMAT 
 

REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES 
 

Identificació del Responsable. 
Informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament 
de dades personals denominat CLIENTS-PROVEÏDORS el responsable dels quals és È-TEMPS 
LLIURE SERVEIS LÚDICS SLU amb CIF B16510752 i amb domicili en C/ Camilo José Cela nº 8, 
07350 de Binissalem, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el responsable, bé per 
telèfon en el número 611088511 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia 
e.tempslliure.e@gmail.com 
Delegat de Protecció de Dades. 
L’empresa ONSOM SL, amb CIF B57272916 i domicili en C/ OM 24, de 07300 - 
INCA, ILLES BALEARS (ESPANYA). El telèfon de contacte és 670403100 i el correu electrònic: 
Rgpd@onsom.com. 
Finalitat. 
La finalitat és la gestió de la relació mercantil, tant des d'un punt de vista administratiu i de 
compliment d'obligacions fiscals, com des d'un punt de vista comercial i de màrqueting. 
Termini de Conservació. 
El termini de conservació és: Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de 
servei el termini de conservació de les dades serà de 6 anys per donar compliment a 
obligacions legals, fiscals i mercantils. 
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. 
No es prenen decisions automatitzades ni s'elaboren perfils. 
Base Jurídica del Tractament. 
La base jurídica del tractament és l'execució d'un contracte mercantil, així com el compliment 
d'obligacions fiscals i mercantils. 
Destinataris de cessions. 
No es preveuen realitzar cessions a tercers, excepte aquelles que estan autoritzades per llei. 
Transferències Internacionals. 
No es realitzen transferències internacionals. 
Drets. 
D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: 
 
- Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals. 
- Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. 
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament 
- Dret a oposar-se al tractament. 
- Dret a la portabilitat de les dades.  
 
Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari 
per a l'exercici del dret triat. Opcionalment, pot redirigir a l'interessat a l'Autoritat de Control 
competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. 
 
Consentiment. En (data) ........................................ a (ciutat) .............................................. 
 En/na (noms i cognoms) ......................................................................................................... 
amb DNI / NIE ...................................... dono el meu consentiment exprés d'acord amb el que 
s'exposa en el present document. 
 


