
         

Inscripcions cursets de natació 2021                

 
 

 

  

Forma de pagament: Un cop es confirmi l’acceptació per realitzar el curs, ja es podrà fer el pagament al número de 

compte del Banc de Sabadell  ES65 0081 1630 0200 0101 5509 o pel caixer automàtic de la mateixa entitat, codi: 

149667. En el concepte del pagament s’haurà de fer constar necessàriament el nom i cognoms de l’infant o infants 

pels quals es realitza el pagament i el concepte cursos natació, i ens haureu de fer arribar el comprovant de l’ingrés 

bancari al correu electrònic: esportssubirats@gmail.com  
 

IMPORTANT: Quan hi hagi més d’un membre de la mateixa família inscrit s’aplicarà una reducció de la taxa del 10% 

a cadascú.  
 

 Autorització dels cursos de natació i dels drets d’imatge: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observacions: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Subirats (pl. de l’1 d’octubre, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, tel. 

938993011, subirats@diba.cat, www.subirats.cat).   

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps 

previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una 

missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix 

l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no 

resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran 

fora de la Unió Europea. 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Subirats, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-

e.cat/ca/web/subirats.  

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu 

adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Subirats  

https://subirats.cat/politica-de-privacitat. 

 

Jo .............................................................................................amb DNI:......................................... com a interessat/da o 

pare/mare o tutor/a legal de......................................................................................................................., dono la meva 

autorització per realitzar els cursos de natació abans marcats, també donat el dret a la pròpia imatge està 

reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui 

aparèixer en fotografies que posteriorment puguin ser editades o exposades públicament.  

       

Signatura 

 

Escriviu aquelles dades que considereu importants i que han d’estar en coneixement dels monitors dels cursos 

de natació (medicacions, al·lèrgies, etc.). 

mailto:esportssubirats@gmail.com

