
 

 

 

 

Inscripció Campus Zona Bàsquet 

 

 

Per tramitar la teva inscripció presencial, cal que et descarreguis aquest PDF i el portis 

omplert a la recepció del CEM La Mar Bella: 

- Avinguda Litoral 86-96, 08005 Barcelona.  

Allà podràs tramitar el pagament i accedir al Campus.  

 





Jo ................................................................................................... amb DNI ...................................................... 
com a pare/mare/tutor legal, autoritzo la seva inscripció al Campus Zona Basquet,
que tindra lloc al CEM La Mar Bella els dies 26, 27, 28 i 29 de marc.

Dades del participant
Nom i cognoms:

Domicili:

CatSalut:

Telefons de contacte:

Més informació: (Al·lergies conegudes, medicaments necessaris o altres observacions. Adjuntar 
informe medic):

Població:

Correu electrònic de contacte

Data naixement: Centre al que pertany:

´
´

´
´

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES - Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’ article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat  per la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE 
BARCELONA (CEEB) demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la seva web, a les seves Xarxes 
Socials, suports multimèdia, com en el mateix centre on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables.
En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de 
l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran  part dels fitxers de 
CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) la finalitat és la gestió del control d’accés,  manteniment de la relació; així 
com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies del CEEB per mitjans electrònics o postals (Per imperatiu legal 
els menors queden exclosos de l’enviament de publicitat). Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: AV. LITORAL, 
86-96 - 08005 BARCELONA.

    AUTORITZO a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades por CONSELL DE 
L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)  i ser publicades a la/es pàgina/es Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com en el 
mateix centre.
     NO AUTORITZO a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per CONSELL DE 
L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)  i ser publicades a la/es pàgina/es Web, Xarxes Socials, suports multimèdia,  així com en 
el mateix centre.

Signatura:

´

-


