
 
 
 
 
 
 
 

Procediment per la inscripció a 
CAMPUS TECNOLÒGIC SETMANA SANTA 2018 

 
Estimats: 
 
Aquesta Setmana Santa hem organitzat un petit campus tecnològic amb 
activitats que van des de la robòtica, programació i experiments científics 
fins dinàmiques, jocs i manualitats. 
 
Dies: 26, 27, 28 i 29 de Març 
Horari: 9:00h a 13:00H 
Lloc: Via de L’Imperi Romà 11, 43003. Tarragona 
Període d’inscripció: Data límit 16/03/2018 
 
Per poder-vos inscriure en aquest Campus Tecnològic de Setmana Santa 
heu de seguir les següents instruccions: 
 

- Omplir la Fitxa d’Inscripció que trobareu al següent full i, MOLT 
IMPORTANT, signar-la. (*) 

- Fer el pagament en el següent número de compte: 
o ES15 1465 0100 9119 0049 6510 
o Quan feu l’ ingrés ha de constar com a concepte: 

 Campus17_Nom de l’alumne 
o Preu: 68,00€ (2 o més germans 63,00€) 

- Envair un mail a info@dynamind.es amb la fitxa i el comprovant del 
pagament adjunts. 

 
*No es tindrà en compte CAP inscripció en la qual no consti la firma de la 
mare, pare o tutor responsable. 

Procediment d’inscripció   



 
 
 
 
 
 

1r Cognom  2n Cognom  Nom  Curs  Data naixement  Escola 

       

 
DADES PERSONALS 
Adreça  ........................................................................................................................................ núm. ................... Pis ............................................  

C.P ................................... Població ........................................................... Comarca ...........................................................................................  

Telèfon del domicili ................................. Correu electrònic ....................................................................................................................  

Nom dels pares ....................................................................../ .............................................................................................................................  

Domicili familiar durant l’activitat (indiqueu-ho només si és diferent del que acabeu de consignar, o bé 
per a urgències)..... ..................................................................................................................................................................................................  

Telèfon d’urgències ..............................................................................................................................................................................................  

Nombre de germans .......................... Germanes ............................ Lloc que ocupa entre ells .................................................  

Activitats en què ha participat anteriorment (Tecnologia) ...........................................................................................................  

 
FITXA DE SALUT 
Pateix alguna al·lèrgia o intolerància: ........................................................................................................................................................  

Observacions que es vulguin comunicar: ..................................................................................................... …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
Mentes Dinámicas S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat  i l’informa que aquestes dades seran tractades de 
conformitat amb el disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, per la qual cosa se li facilitat la següent informació del tractament: 
Fi del tractament: gravació d’imatges i  vídeos de les activitats desenvolupades pel Responsable del tractament per donar publicitat de les 
mateixes en els medis de comunicació. En cap caso es publicarà el nom de l’Interessat. 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament  i quan ja no sigui necessari 
per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per assegurar la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
Comunicació de les dades: L’Interessat pot autoritzar o no el tractament marcant amb una "x" en la casella corresponen de SI (dono el consentiment) 
o NO (no dono el consentiment) per les següents categories de destinataris: 

 

SÍ  NO  AUTORIZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES      

 
Publicació en medis de comunicació propis del Responsable 

 

Publicació en medis de comunicació externs al Responsable 
 

 
Drets que té l’Interessat: 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.  
- Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.  
- Dret a presentar una reclamació davant  l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 

 
Dades de contacte para exercir els seus drets: 
Mentes Dinámicas S.L.. Via de l’Imperi Romà 11, despatx 9-10 43003 TARRAGONA (TARRAGONA) 

 
En/na…………………………………………...........................………………………...............................….................., amb DNI núm.…………………………, autoritzo 
el meu fill/a ……….................................………………………... a que surti a fotografies o vídeos corresponents a les activitats 
organitzades en el marc de l’activitat organitzada per l’empresa Dynamind, Ments Dinàmiques, S.L. amb 
la finalitat de la seva difusió.  
SIGNATURA del pare/mare/tutor/a 

 
 ………………………, a…….de…………..de 2018 

Fitxa d’inscripció  
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