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qUè éS L'ESPLAIADA?
qUè CAL DUR
cONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES
aUTORITZACIó DE PARTICIPACIó

1.
2.
3.
4.



L’Esplaiada és la trobada general de tots els esplais d’Esplac!
Inclou infants, joves i monitores i monitors. És un espai per escoltar i fer sentir la veu

d’infants i joves sobre temes del seu interès, a través d’assemblees, jocs i activitats. Es
duu a terme generalment cada tres anys.

qUè éS L'ESPLAIADA?

Enguany, més de 3300 persones inscrites es trobaran els dies 6, 7 i 8
de maig a Sant Cugat del Vallès! Més informació a esplac.cat/esplaiada

https://www.esplac.cat/trobades/esplaiada/


PLAT, GOT I COBERTS
PER DINAR DIUMENGE

MOTXILLA GRAN?
qUè CAL DUR A LA

sAC I MàRFEGA

rOBA D'ABRIC

rOBA I CALçAT
DE RECANVI lOT I/O LLENTERNA

nECESSER

 (consultar dossier del Centre
d'Interès, serà útil per l’acte unitari)

tUB DE CARTRó LLARG

cANGUR O
CAPELINA

GORRA

CREMA SOLAR

cANTIMPLORA

ÀPATS

MOTXILLA PETITA?
qUè CAL DUR A LA

 Joves i monis que arriben divendres:
sopar de divendres, esmorzar i dinar 

de dissabte.
Infants i monis que arriben dissabte: 

dinar, berenar i sopar de dissabte
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Consentiment Explícit per al tractament d’imatges en activitats
específiques d’Esplais Catalans

________________________, a _____ de ______________ de 2022.

ESPLAIS CATALANS és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor,
intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació
del tractament:

Fi del tractament: gravació de veu, imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel
Responsable del tractament per a fer-ne difusió a tots els canals de comunicació de l’entitat Esplais
Catalans.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi 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 garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: l'Interessat autoritza el tractament assenyalant amb una "X" a la
casella corresponent de SI (dono el consentiment). En cas de no voler-lo acceptar, cal que faci
arribar un correu electrònic a la següent adreça esplac@esplac.cat demanant el NO consentiment
de les dades per a l’activitat específica.

SI AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES

Publicació en canals de comunicació propis interns del Responsable
(correu electrònic i intranet d’Esplais Catalans)

Publicació en canals de comunicació propis externs al Responsable
(xarxes socials, pàgines web, notes de premsa)

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i d'acord amb la
normativa espanyola de LOPDGG 3/2018, t'informem que les dades personals i l'adreça de correu electrònic, recollits de la pròpia
persona interessada o de fonts públiques, seran tractades sota la responsabilitat d'ESPLAIS CATALANS per a l'enviament de
comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. Les dades no seran
comunicades a terceres persones, excepte per obligació legal. T'informem que pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-te a AVINYÓ, 44 2 08002 BARCELONA
(BARCELONA). Email: esplac@esplac.cat. Si consideres que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podràs presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

mailto:esplac@esplac.cat
http://www.agpd.es/
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Drets que assisteixen a l'Interessat: 

● Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
● Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o

oposició al seu tractament.
● Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es) si considera

que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: ESPLAIS CATALANS. AVINYÓ, 44, 2, 08002
BARCELONA (BARCELONA). Correu electrònic: esplac@esplac.cat.

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu
consentiment explícit o el del seu representant legal.

Dades de l’activitat

Nom de l’activitat: Esplaiada 2022

Data en què es farà l’activitat: 6, 7 i 8 de maig 2022

Esplai:................................................................................................................................................................................

L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

L’Interessat  ............................................................................................................, amb NIF ………………………….

representant legal de (infant o jove) ...................................................................................., amb NIF

........................................

Signatura:

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i d'acord amb la
normativa espanyola de LOPDGG 3/2018, t'informem que les dades personals i l'adreça de correu electrònic, recollits de la pròpia
persona interessada o de fonts públiques, seran tractades sota la responsabilitat d'ESPLAIS CATALANS per a l'enviament de
comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. Les dades no seran
comunicades a terceres persones, excepte per obligació legal. T'informem que pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-te a AVINYÓ, 44 2 08002 BARCELONA
(BARCELONA). Email: esplac@esplac.cat. Si consideres que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podràs presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

mailto:esplac@esplac.cat
http://www.agpd.es/
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Autorització de participació a l’Esplaiada 2022

Esplai: ........................................ Activitat: Esplaiada 2022

En/Na .................................................................................... amb DNI .................................... com a tutor o tutora legal de

l’infant .............................................................................................. amb DNI ...................................... verifico totes les dades

que aquí consten i a la vegada l' AUTORITZO a participar a les activitats organitzades per Esplais Catalans,

Esplac, durant l’activitat de l’Esplaiada 2022 amb durada del 6 al 8 de maig de 2022 a la localitat de

Sant Cugat del Vallès.

Faig extensiva aquesta AUTORITZACIÓ a (marqueu les caselles que autoritzeu)

❏ Que l’infant pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i l’organització pugui prendre les

decisions medico-quirúrgiques que siguin necessàries, sota la direcció facultativa pertinent.

❏ Que l’infant pugui ser transportat en un vehicle privat de l’organització a un centre sanitari, sempre

que es necessiti atenció mèdica i prèvia indicació de les autoritats sanitàries pertinents (112).

❏ Que l’infant pugui rebre les cures pertinents i els primers auxilis en cas de ferides lleus, sempre prèvia

revisió de la seva fitxa de salut.

❏ Autoritzo a que l’infant pugui marxar sol/a a casa un cop finalitzada l’activitat, sota la meva

responsabilitat.

Igualment, en cas de produir-se qualsevol circumstància anomala (malaltia, mal comportament, ...) que, a

judici de l’equip dirigent de l’activitat, impliqués l’abandonament de l’activitat per part de l’infant, em

comprometo a recollir-lo/a al lloc de l’estada.

I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present autorització a

....................................., a ........... de ................................................ de 20........

SIGNATURA DEL TUTOR O DE LA TUTORA LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i d'acord amb
la normativa espanyola de LOPDGG 3/2018, t'informem que les dades personals i l'adreça de correu electrònic, recollits de la pròpia
persona interessada o de fonts públiques, seran tractades sota la responsabilitat d'ESPLAIS CATALANS per a l'enviament de
comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. Les dades no seran
comunicades a terceres persones, excepte per obligació legal. T'informem que pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-te a AVINYÓ, 44 2 08002 BARCELONA
(BARCELONA). Email: esplac@esplac.cat. Si consideres que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podràs presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

http://www.agpd.es/

