
 

 

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS 
 
 

 
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, t'informem que les teves dades personals incloses en aquest formulari i totes aquelles 
que s’obtinguin com a conseqüència de la relació amb ESCOLTES CATALANS seran incorporades en un 
fitxer propietat d’ESCOLTES CATALANS i tractades per establir una relació amb aquesta associació essent 
necessari pel seu correcte manteniment i compliment gestionar la participació en les seves activitats, 
dur a terme la gestió i control del voluntariat i complir amb el seu objecte social. 
 
T’informem que les dades previstes en aquest document seran comunicades a laFUNDACIÓ ESCOLTA 
JOSEP CAROL amb la finalitat que rebis informació i serveis d’aquesta entitat sense afany de lucre, que té 
com a missió l'ajut al moviment escolta català, en especial a l'associació ESCOLTES CATALANS. Si no vols 
que es cedeixin les teves dades a FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL,marca aquesta casella 
 
Amb la signatura d’aquest document autoritzes a ESCOLTES CATALANS a publicar la teva imatge al seu 
lloc web, al dels seus agrupaments, al de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME I GUIATGE i al de la 
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL, així com a les seves pàgines de xarxes socials, filmacions, revistes o 
publicacions d’aquestes entitats o d’aquelles de l'àmbit de l'escoltisme i el guiatge destinades a difusió 
pública. Si no desitges que les teves dades personals, inclosa la teva imatge, siguin utilitzades amb 
aquestes finalitats, marca aquesta casella  
 
En tot cas, podràs exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-te per 
escrit a: ESCOLTES CATALANS, carrer Mare de Déu del Pilar, 18, 08003 Barcelona. 
 
Et recordem que en el cas d’establir una relació de voluntariat amb l'associació, estàs obligat al secret 
professional respecte aquelles dades de l’entitat, dels seus membres i dels seus afiliats, que puguis 
conèixer per motiu de la teva tasca, així com al deure de guardar-les, obligacions que subsistiran després 
de finalitzar la teva relació amb ESCOLTES CATALANS.  

Assabentat i conforme amb els punts exposats en els apartats anteriors, consents i autoritzes 
expressament a ESCOLTES CATALANSper tractar les dades personals que voluntàriament autoritzes a fer 
servir, segons les finalitats exposades en aquest escrit.Aquesta autorització té validesa fins a la seva 
revocació per part del titular de les dades. 

_______________________, a ___, de ___________________20___ 

 

Acceptació del titular de les dades: 

En el cas de sermenor de 14 anys és obligatòria la signatura del pare, mare o tutor: 

 

Signat: _________________________________   

NOM:  
COGNOMS:  
DNI:  
UNITAT  
AGRUPAMENT  
NOM PARE, MARE 
O TUTOR: 

 

DNI PARE, MARE O 
TUTOR: 
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