
Fitxa Inscripció - Programa Empodera't 
3er Taller Risoterapia

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. Informació sobre protecció de dades:

Tens alguna limitació física o hi ha algún moviment o exercici que no puguis fer?

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que: 
El responsable del tractament de les dades personals facilitades és el Comú d’Escaldes-Engordany, amb domicili a Parc de la Mola, 6, 
Escaldes, AD700 Escaldes-Engordany i telèfon +376 890890. L’adreça de correu electrònic del nostre delegat de protecció de dades 
(DPD) és dpd@e-e.ad. 
El tractament té per finalitat gestionar la vostra inscripció a l’activat organitzada pel Comú i es basa en el compliment d’una missió en 
interès públic. En cas d’obtenir el vostre consentiment, captarem, tractarem, publicarem i difondrem les vostres imatges (fotografies i 
vídeos) als mitjans de comunicació del Comú, amb finalitats informatives i/o promocionals de l’activitat. 
Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la finalitat del tractament, sense perjudici de conservar-les durant 
períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca històrica o estadístiques. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades, de limitació i oposició al tractament de les mateixes, així com el de 
retirar el consentiment aquí donat, mitjançant sol·licitud escrita a presentar al Servei de Tràmits del Comú o enviar per correu 
electrònic a l’adreça dpd@e-e.ad.
En qualsevol cas, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad).

CONSENTIMENT DE RECOLLIDA I ÚS D’IMATGES

Sí, autoritzo a l’ús de les meves imatges amb finalitats informatives i/o promocionals de l’activitat per a la seva utilització en 
xarxes socials i/o pàgines web del Comú d’Escaldes-Engordany. 

No, no autoritzo a la recollida d’imatges meves.

Signatura, lloc i data 

Avís: Cal portar roba còmoda




