
FITXA RECOLLIDA de DADES  

de MONITORS i MONITORES 

DADES PERSONALS                                                                 

Nom i Cognoms: 

Data de naixement: Sexe:     󠄁 

Municipi: Lloc de naixement: 

Telèfon: Email: 

Esplai de referència: 

Quina 󠄁és 󠄁la 󠄁teva 󠄁tasca 󠄁dins 󠄁de 󠄁l’esplai? 

 

 

AUTORITZACIÓ PER REBRE INFORMACIÓ 

En 󠄁 cas 󠄁 d’autoritzar-nos, les teves dades de contacte podran ésser també utilitzades per a 

l’enviament 󠄁d’informacions 󠄁relacionades 󠄁amb 󠄁les 󠄁nostres 󠄁activitats 󠄁i 󠄁serveis que puguin resultar 

del teu interès i d'altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i ONG. 

Subscripció als butlletins de la Federació:  
(Notícies destacades, Propostes educatives, etc..) 

NO󠄁 󠄁 SI 󠄁 

Canal Esplai NO 󠄁 SI 󠄁 

Mailings Fundesplai  
(cases de colònies, gimcana solidarria, promocions..) 

NO 󠄁 SI 󠄁 

Canal Suport (formacions Fundesplai) NO 󠄁 SI 󠄁 

Butlletí +Escoles NO 󠄁 SI 󠄁 

 
“Signant el present document acceptes  i mostres la teva conformitat amb les condicions de protecció i 
tractament de dades” 
 

“D’acord 󠄁amb 󠄁el 󠄁que 󠄁estableix 󠄁la 󠄁normativa 󠄁aplicable, 󠄁les 󠄁dades 󠄁de 󠄁caràcter 󠄁personal 󠄁han 󠄁estat 󠄁incloses 󠄁en 󠄁fitxers 󠄁
de 󠄁titularitat 󠄁de 󠄁Fundació 󠄁Catalana 󠄁de 󠄁l’Esplai, 󠄁entitat responsable del tractament, i que responen a la finalitat de 
facilitar 󠄁la 󠄁gestió 󠄁contractual, 󠄁promocional 󠄁i 󠄁de 󠄁les 󠄁relacions, 󠄁desenvolupada 󠄁per 󠄁l’entitat, 󠄁així 󠄁com 󠄁la 󠄁prestació 󠄁dels 󠄁
seus serveis.  
Les categories de dades tractades són les següents: 

 Dades 󠄁d’identificació. 
 Direccions postals o electròniques. 

 
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 la relació contractual que ens uneix. 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, 󠄁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. 
Les dades personals recollides 󠄁 podran 󠄁 ser 󠄁 cedides 󠄁 a 󠄁 les 󠄁 entitats 󠄁 vinculades 󠄁 (Federació 󠄁 Catalana 󠄁 de 󠄁 l’Esplai 󠄁 i 󠄁
Fundación Esplai), per gestionar projectes conjunts i altres fins administratius interns i fins promocionals, inclòs el 
tractament de dades personals, a proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que 
Fundesplai els hagi contractat: empreses prestadores de serveis de IT i assessorament, proveïdors de serveis de 
pagament, tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic,  de màrqueting  i 
campanyes 󠄁que 󠄁ens 󠄁ajudin 󠄁a 󠄁promocionar 󠄁els 󠄁nostres 󠄁servei, 󠄁tercers 󠄁que 󠄁realitzen 󠄁treballs 󠄁d’estadística 󠄁i 󠄁entitats 󠄁
que 󠄁col·laboren 󠄁amb 󠄁nosaltres 󠄁per 󠄁la 󠄁organització 󠄁d’activitats 󠄁(Fundesplai 󠄁té 󠄁subscrits 󠄁amb 󠄁tots 󠄁ells 󠄁els 󠄁contractes 󠄁

de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat), així 
com a aquelles administracions públiques que sigui necessari per a complir amb les nostres obligacions legals o a 
terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o 
vàries de les finalitats descrites. 
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 
d’oferir-te 󠄁el 󠄁nostre 󠄁servei, 󠄁així 󠄁com 󠄁la 󠄁impossibilitat 󠄁de 󠄁subscriure 󠄁cap 󠄁contracte, 󠄁o 󠄁d’establir 󠄁qualsevol 󠄁altra 󠄁relació. 󠄁 
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FITXA RECOLLIDA de DADES  

de MONITORS i MONITORES 

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.  
Així mateix, sol·licitem el teu consentiment exprés per a enviar-te butlletins i altres informacions promocionals 
relacionades amb les activitats i serveis de FUNDESPLAI,  d'altres relacionades amb els sectors de la formació, 
lleure i ONG, per qualsevol mitjà (postal, telèfon, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà electrònic equivalent) i 
convidar-te 󠄁a 󠄁esdeveniments 󠄁organitzats 󠄁per 󠄁l’entitat. 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I VEU 

 
 

Nom i Cognoms:________________________________________ 

 
DNI:_________________________________________________ 

 

 

 

AUTORITZO que la meva imatge i la meva veu pugui ésser enregistrada a través de 

fotografies o gravacions durant la realització de les activitats organitzades per part de 
Fundesplai i que es puguin utilitzar i publicar a les seves pàgines web, xarxes socials, 

publicacions, 󠄁 llibres, 󠄁 revistes, 󠄁memòries 󠄁d’activitats, 󠄁 filmacions 󠄁 i 󠄁 qualsevol 󠄁altra 󠄁mitjà 󠄁
audiovisual 󠄁de 󠄁comunicació 󠄁pública 󠄁de 󠄁 la 󠄁Fundació 󠄁Catalana 󠄁de 󠄁 l’Esplai 󠄁 i/o 󠄁de 󠄁 la 󠄁resta 󠄁
d’entitats 󠄁i 󠄁moviments 󠄁que 󠄁aquesta 󠄁agrupa, 󠄁i 󠄁mitjans 󠄁públics, 󠄁sempre 󠄁que 󠄁la 󠄁seva 󠄁difusió 

tingui 󠄁per 󠄁finalitat 󠄁donar 󠄁a 󠄁conèixer 󠄁les 󠄁activitats 󠄁d’aquestes 󠄁entitats. 
 

Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització. 
 

 
 
 

 
 

(signatura) 
 
a..................................................., el..........de.......................de 2018 

 

 
Aquestes 󠄁imatges 󠄁seran 󠄁incorporades 󠄁a 󠄁un 󠄁fitxer 󠄁titularitat 󠄁de 󠄁la 󠄁Fundació 󠄁Catalana 󠄁de 󠄁l’Esplai. 󠄁De conformitat 
amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de data 27 d’abril 󠄁de 󠄁
2016, 󠄁 t’informem 󠄁que 󠄁 les 󠄁 teves 󠄁dades 󠄁de 󠄁contacte 󠄁són 󠄁 incorporades 󠄁en 󠄁 fitxers 󠄁 titularitat 󠄁de 󠄁 la 󠄁Fundació 󠄁
Catalana 󠄁de 󠄁L’Esplai 󠄁que 󠄁responen 󠄁a 󠄁la 󠄁finalitat 󠄁de 󠄁servir 󠄁de 󠄁directori 󠄁de 󠄁contactes, 󠄁l’enviament 󠄁d’informacions 󠄁
relacionades amb la nostra activitat i serveis, així com facilitar la gestió administrativa, promocional i 

organitzativa 󠄁 interna. 󠄁D’acord 󠄁amb 󠄁aquestes 󠄁 finalitats, 󠄁 les 󠄁 teves 󠄁dades 󠄁podran 󠄁ser 󠄁cedides 󠄁a 󠄁 les 󠄁entitats 󠄁
vinculades 󠄁(Federació 󠄁Catalana 󠄁de 󠄁l’Esplai 󠄁i 󠄁Fundación 󠄁Esplai). 󠄁Per 󠄁exercitar 󠄁els 󠄁drets 󠄁d’accés, rectificació, 
supressió, limitació, oposició, portabilitat, a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades  
que contempla el Reglament, pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a FUNDACIÓ CATALANA DE 
L’ESPLAI, Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé per 

correu electrònic a dadespersonals@fundesplai.org. Per consultar informació addicional sobre la nostra 
política de privacitat pot consultar la nostra web www.fundesplai.org.  
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