
Fitxa Inscripció - Programa Empodera't 
Sabem què comprem? 

Xerrada-taller lectura etiquetes dels aliments

1. Dades de la sol·licitant:

Nom i cognoms:

Adreça: 

CP i població:

Adreça electrònica: Tel. fix/mòbil:

Data naixement:

Nom i cognoms: NNNúúúmmm... Cens:

2. Cessió drets imatge i fitxer dades personals:

En/Na.....................................................................................................................amb Passaport/DNI ................................................., autoritzo que 
la meva imatge pugui ser enregistrada a través de fotografies i/o gravacions audiovisuals i que puguin ser difoses sense cap finalitat 
comercial, en el context i per la finalitat de promocionar l'activitat "Programa Empodera't, taller "Sabem què 
comprem?" organitzat pel Comú d'Escaldes-Engordany i la cedeixo a la referida Institució d’acord amb allò que disposa  la Llei 15/2003, 
de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals i a la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als 
drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge. 

D'acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades facilitades s'incorporaran en els 
fitxers automatitzats del Comú d'Escaldes-Engordany creats per aquesta finalitat, on es conservaran amb caràcter confidencial, sense 
perjudici de les remissions d'obligat compliment. Les sol·licitants podran exercir davant el Comú els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició en els termes definits en aquesta llei, i amb les seves excepcions. 

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo la present autorització sobre la utilització de la meva imatge. 

Signatura 

PROTOCOL DE SEGURETAT COVID-19:

El grup serà d’un màxim de 60 persones. Es respectarà en tot moment la distància de seguretat d'1,5m.

L’ús de la mascareta serà obligatori durant tota l’activitat. És obligatori l'ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida de la sala. Cal seguir 

els circuits marcats per evitar els encreuaments.

Es realitzarà un registre de totes les participants de l’activitat amb les seves dades personals i telèfon de contacte.

En cas de presentar simptomatologia abstenir-se d’assistir.




