
 

JUNIORS SANT JOSEP 
PARROQUIA SANT JOSEP 

                   
C/José Simó Marín, 13 – 46870 ONTINYENT (VALENCIA) – www.juniorssantjosep.es – juniors@juniorssantjosep.es 

Fitxa Inscripció  

 

NOM: ..........................................................................................................................................................  

ADREÇA: ...................................................................................................................................................  

CP: .....................   POBLACIÓ:  ..........................................................  PROVINCIA: ...............................  

TELÈFON 1: ................................ TELÈFON 2:  .................................... D.NAIXEMENT: .........................  

E-MAIL: ......................................................................................................................................................  

(LA CORRESPÒNDENCIA S’ENVIARÀ MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC)  

NOM DEL PARE: ................................................................. Prof. PARE: ................................................  

NOM DE LA MARE: ............................................................. Prof. MARE: ................................................  

COL·LEGI.......................................................................................... CURS: ............... GRUP: ................  

ESTÀ BATEJAT: ...........  PARRÒQUIA: ..................................................................................................  

HA PRÈS LA PRIMERA COMUNIÓ: ..............  PARRÒQUIA: .................................................................  

 

COMPTE CORRENT ON CARREGAR LA DOMICILIACIÓ DE LA QUOTA ANUAL. 

ENTITAT: ................................................................... OFICINA: ...............................................................  

NÚMERO DE COMPTE (IBAN):    ES _ _   _ _ _ _     _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

(OMPLIR EN CAS DE NO SER A L’INICI DE GOYS) 

GRUP JUNIOR: .........................................................  EQUIP: ..................................................................  

EDUCADOR: ..............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre Protección de Datos, le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilite serán 
incorporados a un fichero cuyo responsable es la entidad JUNIORS SANT JOSEP, con domicilio en Ontinyent, calle José Simó Marín, nº 13, y cuya 
finalidad consistirá en la inscripción del interesado en la agrupación arriba mencionada y la posterior gestión de la participación del niño en la misma 
agrupación. Le informamos igualmente de que, en cualquier momento, tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, remitiendo una comunicación por escrito al domicilio indicado del responsable del fichero. 

OBSERVACIONS: 



 

AUTORIZTACIÓ DE L’ÚS DE LA IMATGEN DE MENORS DE 14 ANYS. 

 El dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els titulars de les 

dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 

EN/NA……………………………………………………………....................,amb DNI 

.........……………….. pare o mare o tutor/a legal del 

xiquet/a...............….……………………………………………………….., que forma part 

de l’associació Juniors Sant Josep, amb domicili a ……………….…………………….., 

C/………………………………………….…… 

Autoritze,Que puguen realitzar-se fotografies i filmacions de l’esmentat xiquet/a amb 

qualsevol de les següents finalitats; 

1. Per a la difusió pública dels Juniors de Sant Josep, en particular als mitjans de 

comunicació durant l’activitat junior. 

2. Per a la publicació a la pàgina web dels Juniors Sant Josep, Facebook, Twitter.  

 

Amb la conformitat que estableix l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999 de 

protecció de dades de caràcter personal, declare conèixer els següents drets que 

m’assisteixen en virtut de la mateixa i dels quals sóc informat: 

 Que les fotografies i filmacions preses seran incorporades a un fitxer custodiat 

pel centre, que podrà tractar les mateixes i fer ús d’elles en els termes fixats 

en aquest document. 

 Que la no resposta a aquest document serà entesa com una no autorització 

pel centre a efectes d’evitar en el possible la presa d’imatges dels xiquets/es, 

o en el seu cas distorsionar els trets diferenciadors del xiquet/a quan a la 

fotografia apareguin altres xiquets/es que si han estat autoritzats pels 

pares/mares en els termes ací previstos per a l’ús, tractament i cessió de la 

imatge. 

 Que en qualsevol moment els pares/mares poden accedir a les imatges amb 

la finalitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació i oposició, mitjançant un 

escrit al cap de centre i presentant-ho a la secretaria del centre o enviant-lo. 

 

Data:        Signatura pare/mare/tutor 

 


