
 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ EN L’AGRUPAMENT ESCOLTA 
PERSONES MENORS D’EDAT NO EMANCIPADES  

AGRUPAMENT ESCOLTA: 

DADES DE LA PERSONA ASSOCIADA 

NOM: COGNOMS: 

DATA DE NAIXEMENT: EDAT: DNI: 

ADREÇA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TELÈFON 1: TELÈFON 2: E-MAIL: 

SITUACIÓ FAMILIAR                                                                          (A EFECTES DE SABER QUI TÉ LA RESPONSABILITAT LEGAL) 

ESTAT CIVIL:                                                                                                                       (CASATS/DES,PARELLA DE FET, FAMÍLIA 
                                                                                                                                                                                                                      MONOPARENTAL, SEPARATS, DIVORCIATS, ETC.)  
EN CAS QUE EXISTISCA UN TIPUS DE CUSTÒDIA DEL MENOR ESPECIFICAR:                                    (EN CAS DE CUSTÒDIA CONJUNTA  

 TUTELA LEGAL        CUSTÒDIA ÚNICA         CUSTÒDIA CONJUNTA                       HAN DE SIGNAR L'AUTORITZACIÓ LES DUES PARTS) 

DADES DE MARES, PARES O TUTOR/A LEGAL 

NOM: COGNOMS: 

MÒBIL: E-MAIL: DNI: 

NOM: COGNOMS: 

MÒBIL: E-MAIL: DNI: 

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ 
Complint amb l’obligació d’informar en la recollida de dades conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), en base a 
l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de l’UE (RGPD), l’informem de l’existència d’un arxiu o tractament de dades de caràcter personal 

titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creat amb l’objectiu de gestionar les activitats i els serveis oferts. Les dades romandran arxivades per 
a enviar-les comunicacions sobre activitats, serveis o informació d’interès per a vostè de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, per qualsevol mitjà, inclosos 
els electrònics, pel qual vostè consent expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament General 
de Protecció de Dades de l’UE (RGPD), en conseqüència té dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i a 

la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un 
escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, nº 17, C.P. 46001, València (València), o mitjançant 
via electrònica, acreditant la seua personalitat, a fev@scoutsfev.org. 
Així mateix, l’informem que conforme allò estipulat pel RGPD en el seu article 13.1 d), l’interès legítim perseguit per la persona responsable del tractament 
que legitima o legalitza el tractament de les seues dades personals és la sol·licitud per escrit d’incorporació a l’agrupament escolta corresponent mitjançant 
l’acompliment i la firma de la fulla d’inscripció a l’agrupament escolta (execució d’un pacte o d’un acord per escrit), sempre i quan sobre dits interessos no 
prevalguen els interessos o drets i llibertats fonamentals de la persona interessada o afectada. 

Respecte a la temporalització de conservació de les seues dades personals, l’informem que aquestes seran conservades mentre siguen necessàries o pertinents 
per a la finalitat per a la qual hagen sigut aconseguides o enregistrades. Per tant, es procedirà a la seua cancel·lació quan aquestes hagen deixat de ser 
necessàries per a complir amb les finalitats legítimes descrites anteriorment. Conforme a allò estipulat per l ’article 13.2. c) del RGPD li comuniquem 

l’existència del dret a retirar el seu consentiment pel tractament de les seues dades personals, sense que això afecte a la licitud del tractament basat en el 
consentiment previ a la seua retirada. 
De la mateixa manera, també li informem del seu dret a presentar en un cas una reclamació davant l’autoritat de control nacional (AEPD). 

□ Accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment. 
□ No accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment. 
□ Accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment amb finalitat informativa o per a rebre comunicacions. 
□ No accepte el tractament de les meues dades i les de la persona que represente legalment amb finalitat informativa o per a rebre comunicacions. 
Vostè consent expressament conforme a la LOPD, al RLOPD i al RGPD de la Unió Europea, la cessió de les seues dades personals i les de la persona que 
representa, a FEV, al Moviment Scout Catòlic i a les associacions escoltes amb finalitats directament relacionades amb la nostra activitat, i a UMAS, Mutua 

de Seguros y Reaseguros i a Asesoramiento Médico siglo XXI, amb finalitats d’assegurança de les nostres persones associades, directament relacionades 
amb la nostra activitat. 
□ Accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a les entitats escoltes 
□ No accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a les entitats escoltes 
□ Accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a l’agència d’assegurances 
□ No accepte la cessió de les meues dades i les de la persona que represente legalment a l’agència d’assegurances 
Li comuniquem que la negativa al tractament de les seues dades i les de la persona que representa legalment implicarà la impossibilitat d’accedir 

a les activitats i/o serveis ofertades per l’entitat FEV. 
□ Declare que totes les dades del document són carteres. 
□ Declare que cedisc a l’agrupament escolta (pertanyent a una associació membre de la Federació d’Escoltisme Valencià) els drets sobre la imatge 

de la persona que represente legalment quan aquesta es reproduïsca en fotografies i vídeos preses en les activitats realitzades. En conseqüència, 
autoritze a l’agrupament escolta a fixar, reproduir, comunicar i a modificar per tots els mitjans tècnics les fotografies i vídeos realitzats en el marc 

de la present autorització. 
□ Autoritze a la utilització d’imatges i vídeos per part de l’agrupament escolta i les associacions de les que és membre (a nivell provincial, 
autonòmic, nacional i internacional), amb finalitat de mostrar i promocionar les activitats i l’escoltisme en general, en àmbits no comercials.         

□ Autoritze i cedisc, de manera lliure i voluntària, la difusió de les imatges i vídeos del menor en les xarxes socials de l’agrupament (Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, etc.), així com de les associacions escoltes de les quals és membre. 
S’entén que l’agrupament escolta prohibeix expressament una explotació de les fotografies susceptibles d’afectar a la vida privada, i una difusió en tot 
suport de caràcter pornogràfic, xenòfob, violent o il·lícit. 
La persona firmant reconeix per altra banda que la persona que representa no està vinculada a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge 

o nom. 
Nom i cognoms:                                                                                                Nom i cognoms:                                                         
DNI/NIE:                                                                                                           DNI/NIE: 

Data:                              Signatura:                                                                   Data:                                                Signatura: 
(Junt amb aquest imprès serà necessari adjuntar la fotocòpia del DNI de la persona responsable signatària, el llibre de família actualitzat o acreditació de la 
custòdia o tutela) 

 

mailto:fev@scoutsfev.org

