
Activitats extraescolars
CC Verge de Montision
Curs 2021/2022

Activitats
Educació Infantil (les activitats es faran a l’edifici d’infantil)
Ludoteca Anglès

Dimarts de 15:30h a 16:30h Dijous de 15:30h a 16:30h

Educació Primària (les activitats es faran a l’edifici de primària)
Teatre

Dimarts de 15:30h a 16:30h

Totes les activitats requereixen un mínim de 8 participants per dur-se a terme

Dades del participant
Nom i llinatges: _____________________________________________________
Data de naixement: _____________________ Curs escolar actual: ___________

Dades de la família
Nom tutor 1: ________________________________ Telèfon: _______________
Correu electrònic: ___________________________________________________
Nom tutor 2: ________________________________ Telèfon: _______________
Correu electrònic: ___________________________________________________

Pagament
- 15€ matrícula anual (inclou assegurança i gestió de l’activitat)
- 30€ mensual

Pagament a través de domiciliació bancària
IBAN: ____________________________________________________________

Autoritzo a Ohabi a realitzar el cobrament dels serveis sol·licitats al número de
compte indicat
El retornament del rebut suposarà un càrrec de 7€ a compte del participant.

A ______________ , dia _____ de __________ de 202__

Signatura:



Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb el disposat en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE
679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals, se’ls facilita la següent informació del tractament de les seves dades de
caràcter personal: Responsable: Ohabi–Maria Cristina Ferrer Ortega, Nif/Cif: 41540587B, Telèfon:
632818060, E-mail: ohabi@ohabi.es, Finalitat: a Ohabi tractem la informació que ens facilita per tal
de prestar els serveis d’oci per part de l’empresa. A més de complir amb la presentació de
qualsevol altre servei propi, incloent-hi serveis educatius. A Ohabi també tractem les dades de
salut que ens facilita amb la finalitat de poder prestar-li el servei sol·licitat. Aquestes dades de salut
són especialment protegides per part d’Ohabi. Les dades personals proporcionades es
conservaran, mentre es mantingui el consentiment explícit i no es sol·liciti la suspensió per part de
l’interessat, en un termini de cinc anys des de la seva baixa a Ohabi. Existeix l’obligació de facilitar
les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà ser beneficiari o usuari d’Ohabi.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en una obligació
legal aplicable al responsable del tractament, en la prestació d’un servei i en qualsevol cas, vostè
ha donat el seu consentiment per tractar les seves dades de caràcter personal amb una o diverses
finalitats específiques de conformitat amb el dispost amb el Reglament General de Protecció de
Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A.B. C) i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta també
l’aplicació de la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, article 20 i 21 per l’enviament
d’informació comercial mitjançant telecomunicacions. L’enviament d’informació comercial està
basat en el consentiment que se’ls sol·licita que en cap cas la retirada d’aquest consentiment
condicioni el servei contractat. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en
cas contrari no es pot prestar el servei sol·licitat. Existeix l’obligació de facilitar el consentiment per
poder enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Ohabi no realitzarà cessions de dades a
tercers sense obtenir prèviament el seu consentiment, a exempció d’aquelles que necessàries per
al compliment de les obligacions legals a les quals Ohabi estigui subjecte en cada moment per la
seva naturalesa i activitat i/o per al compliment de la sol·licitud de participació que vostè realitzi. En
qualsevol cas, les seves dades poden ser cedides a Google Drive, Workspace, per gestionar una
còpia de seguretat de les seves dades de caràcter personal. DRETS: qualsevol persona té dret a
obtenir informació sobre si a Ohabi estem tractant dades personals que el concerneixen. Les
persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les seves dades inexactes o, en qualsevol cas sol·licitar la suspensió quan, entre
altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per què varen ser recollides. En
determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les
seves dades, en qualsevol cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de
reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació front l’Autoritat de Control: Agència
Espanyola de protecció de Dades (www.agpd.es) . Procedència: el mateix interessat.

Sí, hi estic d’acord

Autoritzo de forma explícita l’enviament de Newsletter i Butlletins informatius per part d’Ohabi.

SI                NO

Autoritzo l’ús de la meva imatge als perfils de les Xarxes Social de l’empresa per les finalitats
pròpies de l’entitat.

SI                NO

Autoritzo a la persona coordinadora de l’activitat al tractament de les dades de salut i a prendre les
decisions corresponents en situacions d’extrema urgència de tipus vital/medic, perquè es realitzin
les accions sanitàries corresponents segons la urgència i sota la direcció facultativa pertinent, en
cas que no s’hagi pogut contactar amb el tutor del/la menor inscrit/a en l’activitat

SI                NO

Data: Signatura:

mailto:ohabi@ohabi.es

