
Inscripció a El Far - Joves Sant Ignasi 
Curs 2021 - 2022

Dades del participant
Nom i cognoms: ………………………………………………  Data de naixement: ……/……/…………

Adreça on viu: ………………………………………………CP:…………… Població:……………………

Escola on va: …………………………………………………………………. Curs:………………………

Està batejat/da? SI / NO Ha fet la 1a comunió? SI / NO Es vol confirmar? SI / NO

Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Observacions: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………….…

Dades de contacte del jove

Telèfon: ………………………… Email de contacte: …………………………………….…….….………

[  ] SI / [  ] NO AUTORITZO que el meu fill/a pugui formar part dels grups de Whatsapp i les llistes de difusió 

de El Far - Joves Sant Ignasi.

Dades de la família
Primer contacte 

Nom i cognoms: ……………………………………………………………… Relació familiar: ………… 

Telèfon: ………………………… Email de contacte: ……………………………………………………

Segon contacte

Nom i cognoms: ……………………………………………………………… Relació familiar: ………… 

Telèfon: ………………………… Email de contacte: …………………………………….…….….………



Autorització de participació de l’activitat
En/na …………………………………………………………………… amb DNI …………………. 

autoritza al jove …………………………………………………………..… a participar de l’activitat El 

Far - Joves Sant Ignasi. I perquè així consti, signo aquest document i consenteixo explícitament el 

tractament de les dades que hi ha en aquesta inscripció.

Nom i cognoms: ………………………………………………………amb DNI ………………………, el dia ……/……/…………

Autorització dels drets d’imatge
La Parròquia de Sant Ignasi té mitjans de comunicació i difusió, inclosa pàgina web, per informar i difondre 

les activitats que s’hi fan. La Parròquia pot publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 

joves de El Far. Ja que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 

està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar 

i a la pròpia imatge, la Parròquia demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar 

fotografies i vídeos on apareguin els  seus fills i hi siguin clarament identificables.

[  ] SI / [  ] NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos a la 
pàgina web i/o en publicacions impreses, de les activitats realitzades a El Far - Joves Sant Ignasi.

Nom i cognoms: ………………………………………………………amb DNI ………………………, el dia ……/……/…………

Informació sobre la protecció de dades

D'acord amb el que estableix el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA UNIÓ 

EUROPEA (RGPDUE), dona el seu consentiment per tal que les dades recollides en aquest document siguin tractades 
sota la responsabilitat del rector de la parròquia, amb la finalitat de poder gestionar la inscripció a les activitats de la 

parròquia.
DPD: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades de la nostra institució enviant un correu a 

ktq6stignasi@gmail.com; o bé mitjançant un escrit a la nostra adreça. Legitimació: L'interessat ha prestat el 
consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats; Destinataris: No se cediran 

dades a tercers, excepte per obligació legal; Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com 
altres drets.


