
 CATEQUESI PARROQUIAL 2020-2021 
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
Primera comunió xx 

 
Confirmació xx 

1. DADES GENERALS DE L’INFANT/JOVE 
 

 
Nom i cognoms ...................................................................................................................................... 
 
Data de naixement .....................................................Lloc de naixement ............................................. 
 
Nom de pare........................ DNI ............................. Telf........................ Email .................................. 
 
Nom de mare........................ DNI ............................. Telf........................ Email ................................. 
 
Adreça ........................................................................................... Població ......................................... 
 
Telèfon casa .................................... Nom i telèfon en cas d’urgència .................................................. 
 
Col·legi...................................................................curs..................................................................... 
 

2. INFORMACIÓ SOBRE LA SALUT 
 

 
Pren alguna medicació?  NO -  SI, quina? ....................................... Freqüència ........................... 
 
Pateix alguna malaltia/al·lèrgia?  NO -  SI, quina? ........................................................................ 
 
Té alguna disminució física, psíquica o sensorial? ............................................................................... 
 
Observació d’interès? ............................................................................................................................ 
 
 
DIA DE CATEQUESI:   OPCIÓ 1  ..................................................................... (1) 
 

OPCIÓ 2  ........................................................................... 
 
 

AUTORITZACIÓ 
 

En/na ...................................................................................... amb D.N.I. .......................... com a 
pare/mare/tutor d’en/na ............................................................................................ l’autoritza a participar de 
la catequesi organitzada per la Parròquia Mare de Déu del Roser. Igualment declara que el menor ha estat 
protegit amb les vacunes assenyalades per la normativa vigent, i el seu estat de salut és bo.  
 
 

 
 
 

 
Cerdanyola del Vallès, ......... de ................... de 20...  

 
1 En el cas que el grup final resultant sigui menor a 5 membres, escollirem el dia que hàgiu posat en OPCIÓ 2. 

Signatura del pare/mare/tutor 



PROTECCIÓ DE DADES. CLÀUSULES 

En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, 
de 27 d’abril de 2016, de Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), així com tots els 
reglaments que en cada moment el desenvolupin, l’informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per 
vostè es conservaran per temps indefinit i seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de  PARRÒQUIA amb 
la finalitat de donar-li els serveis propis de la parròquia.   

En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves dades, incloses les 
dades de salut que es facilitin, siguin tractades per la parròquia per donar compliment a la finalitat indicada 
anteriorment, així com per remetre la informació relativa als serveis i activitats que poguessin prestar-se dins la 
parròquia. 

OBLIGATORI MARCAR LA CASELLA:  

Consento expressament i autoritzo el tractament de les meves dades personals per part de la Parròquia. 

□ Sí                          □ No  
 
Dret a la pròpia imatge 
 
La Parròquia Mare de Déu del Roser disposa d’una pàgina a internet (www.elroser.org), xarxes socials (@pelroser 
@caritasdelroser) on informa i fa difusió de les seves activitats. També anualment es realitzen diverses publicacions i 
fulletons informatius. Tant a la web com a les publicacions poden aparèixer imatges en les quals apareguin, 
individualment o en grup, persones realitzant activitats pròpies de la parròquia. Atès que el dret a la pròpia imatge està 
reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982 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 seu consentiment per poder publicar fotografies 
on aparegui el participant clarament identificable.  La present autorització s’atorga amb caràcter gratuït i de forma 
indefinida, i respecte a les fotografies i filmacions preses en el desenvolupament de les activitats parroquials .    
 
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per la 
PARRÒQUIA i publicades en: 
 
- Portal web i/o blogs  PARRÒQUIA:          Sí concedeixo permís                                No concedeixo permís 
 
-Catequesi online (plataforma online)             Sí concedeixo permís                               No concedeixo permís 
 
- Revistes o publicacions editades per la PARRÒQUIA:       Sí concedeixo permís                         No concedeixo permís 
                         
-  Xarxes socials com (Facebook, Twitter, Instagram), amb la finalitat de mostrar a tercers les activitats realitzades: 
 

Xarxa Social Sí concedeixo permís NO concedeixo permís 
Twitter: @pelroser   
Twitter: @caritasdelroser   
Perfil web: www.elroser.org   

        

En tot cas, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades, i 
la limitació o oposició al seu tractament, al Responsable/delegat de protecció de dades a través de l’e-mail 
parroquia@elroser.org o per correu ordinari a la nostra seu Av. d’Espanya, 21, 08290. Cerdanyola del Vallès. 
També, té el dret de fer una reclamació a la AEPD en cas que consideri que s’hagin infringit els seus drets de protecció 
de dades.   

                                                                                   Cerdanyola del Vallès, a .......  de........................ de 20.. 

 
Signatura del  pare/mare, tutor/a, participant 

(indicar nom i cognom) ............................................. 

DNI o núm. Passaport_______________________ 




