SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR (SOAF)
Fitxa d’inscripció 2020-2021

Data d’inscripció

1r Trimestre 2n Trimestre

3r Trimestre

Marca amb una X les activitats en les que et vols inscriure:
A causa de la situació actual (COVID19) els horaris son susceptibles de canvi
Iogamindfulness

Espai Nadó

Taller
SensorioMotor

Espai
criança

Pati de la
Mainada

Pati de la
Mainada

Servei Ass.
Familiar

Doula

Embaràs

0 a 6 mesos

6 a 12 m

1 a 3 anys

0-3 anys

P3, P4, P5

0 a 18 anys

0 a 1 any

Dilluns de 18h
a 20h i
dimecres de
10h a 12h

Dimarts,
Dijous,
de 10h a 12 h de 10 h a12h

Dilluns i
dimecres,
de 17h a
19h

Cita prèvia
937294651

Cita prèvia
692680632

Dilluns i
Dimarts i
dimecres, de dijous, de
10h a12h
17h a 19 h

Dades de la família:
MARE / PARE / PARELLA / ALTRES

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Tf. o mòbil:

E-mail:

MARE / PARE / PARELLA / ALTRES

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Tf. o mòbil:

E-mail:

Adreça:

Població:

Dades de l’infant:
Nom i cognoms:

Data de naixement:

Dades dels germans/es:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nom i cognoms:

Data de naixement:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216.

SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR (SOAF)
Fitxa d’inscripció 2020-2021

Permís d’imatge
Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei
orgànica 1/1982, de 5 Maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el
servei d’espais familiars de l’Ajuntament de Badia us demana el vostre consentiment per a poder fer ús de la
imatge de l’infant quan estigui realitzant activitats al Servei d'Orientació i Assessorament Familiar.
De la mateixa manera, us demanem el vostre consentiment per a poder fer ús de la imatge dels majors d’edat
quan estiguin realitzant activitats al servei d’orientació i acompanyament familiar.
Nom de la persona que autoritza l’ús de les imatges dels menors d’edat:

amb DNI

,

Nom del menor
Nom del menor
Nom del menor

Nom de l’adult
Nom de l’adult

Sí autoritzo, a :

No autoritzo

Xarxes socials (Facebook, Instagram, whatsapp).
Web de l’Ajuntament.
Butlletí de l’Ajuntament.
Compartir imatges (amb els grups que feu activitats)

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament

Exercici de poders públics (Article 8.2 de la LO 3/2018 i article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable del tractament

Ajuntament de Badia del Vallès.

Finalitat del tractament

Gestionar les diferents activitats que s’ofereixen en el servei d’infància.

Exercici de drets dels interessats

D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu
electrònic badia.rgpd@badiadelvalles.net, a la seu electrònica de l’Ajuntament (badiadelvalles.sedelectronica.es) o
al correu postal a l’Ajuntament a l’Av. Burgos s/n (08214 Badia del Vallès).

Trobareu més informació sobre la nostra Política de protecció de dades a l’enllaç següent: http://www.badiadelvalles.cat/politica-de-privacitat

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216.

