FORMULARI D’INSCRIPCIÓ – CAMPUS PERALADA 2021

SESSIÓ:
Data d’inscripció: __________
-----------------------------------------------Del dia _________ de ___________

Inscripcions obertes a partir
Del 30 de juny

DADES PERSONALS:
Nom:

Cognoms:

Edat:

Data de naixement:

DNI:
*Si el nen/a no en té, cal anotar el DNI del pare, mare o tutor/a i especificar de qui és el DNI.

Centre a través del qual es fa la inscripció:

Adreça:

Població:

C.P:

Correu electrònic:
1.
2.
*Doneu correus principals i que consulteu habitualment. Periòdicament us anirem enviant informació en aquestes adreces. Marqui les
caselles si a més desitja rebre informació comercial relacionada amb futurs esdeveniments organitzats per la Fundació Castell de Peralada,
com ara noves edicions del Campus, concerts, espectacles, etc.
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El Sr._________________________________________ i la Sra. ________________________________,
proveïts dels números de DNI ___________ i ___________ respectivament, majors d’edat, com a pares,
tutors o representants legals de ________________________________________________, proveït del
número de DNI___________, menor d’edat (d’ara endavant, el MENOR), MANIFESTEM I AUTORITZEM A:
FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, (en endavant, FCP), amb domicili a Biblioteca Convent del
Carme, Castell de Peralada, 17491 Peralada (Girona) i proveïda de C.I.F. G17443011, a la utilització de les
imatges i/o gravacions obtingudes del MENOR en el marc de l’esdeveniment “CAMPUS PERALADA 2021”
per a:
El seu ús, incorporació i explotació a través dels materials i continguts informatius i publicitaris que es
generen en el marc del Festival de Peralada, així com difondre aquestes imatges captades a través de
qualsevol mitjà de comunicació: televisió, premsa escrita, així com a través de qualsevol lloc d’Internet
existent inclosos el lloc web YouTube i els seus enllaços, xarxes socials inclosos Facebook, Instagram,
Twitter, blogs, publicacions online, pàgina web de l’ACCP o del Festival de Peralada.
La cessió es realitza en l’àmbit geogràfic mundial per la promoció present i futura del Grup Peralada.
Tanmateix declaren que coneixen la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 i es comprometen
a que el MENOR seguirà en tot moment les directrius del Festival Castell de Peralada mentre estigui a les
seves instal·lacions i de les autoritats sanitàries en matèria de prevenció sanitària.
Manifestem que el MENOR no es troba en aïllament domiciliari a conseqüència d’haver estat
diagnosticat/da per COVID- 19, ni en període de quarantena domiciliaria per haver tingut contacte estret
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19, així com no tenir simptomatologia
tals com tos, febre, alteracions del gust ni olfacte. I si no es compleix alguna d’aquestes condicions,
informaré a l’organització, reservant-se aquesta el dret d’admissió a l’activitat.

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, als efectes oportuns, els sota signants referenciats firmen aquest document en
una fulla de paper comú.
Firmat,

Sr. _____________________________________
DNI _____________________________________

Sra. _____________________________________
DNI ______________________________________
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[ ] En cas que únicament fos necessària una firma per tenir la pàtria potestat o tutela única, o per
comptar amb l’autorització expressa d’altre/s representant/s legal/s, marqui la casella.

A _______________________, el ______ de _______________ de 2021.

Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets
Informació addicional

Informació bàsica sobre protecció de dades personals
Fundació Privada Castell de Peralada
Gestionar la seva participació en el Campus i gestionar els drets d’imatge.
Consentiment, gestió contractual dels drets d’imatge.
Les seves dades podran ser compartides amb els nostres proveïdors de serveis, però en cap cas es cediran a tercers.
Accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a les dades, així com altres drets. Veure informació addicional.
Pot consultar la informació addicional en el document addicional lliurat.

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ:
- La data i/o l’hora de la sessió del Campus a la que us inscriviu poden ser modificats o cancel·lats per motius artístics,
d’agenda, tècnics, o logístics.
- El transport dels participants, així com els àpats, no són a càrrec de l’organització. Els participants es comprometen a ser
puntuals a totes les activitats programades dins de la sessió a la que s’inscriuen.
- Una vegada acabeu d’omplir correctament tot el formulari de preinscripció, ens en podeu fer arribar una còpia per correu
electrònic a judit.jordana@grupperalada.com. Caldrà que des de l’organització del Campus Peralada us validem la
inscripció (us enviarem un correu electrònic dient-vos que la inscripció ha estat acceptada).
- La direcció del Festival de Música de Peralada i del Campus assignarà els participants a cada activitat en funció de les
sol·licituds rebudes, de les aptituds acadèmiques de cada grup i de les característiques de les sessions.
- Tindran preferència en la inscripció els alumnes dels centres i/o escoles situades a la província de Girona.
- En cas de cancel·lació de la inscripció, s’haurà de comunicar per telèfon (935 038 646) o correu electrònic
judit.jordana@grupperalada.com).
Les dades de caràcter personal del MENOR al que s’inscriu al Campus Peralada, així com les dels pares o tutors que
n’autoritzen la inscripció, seran tractades per la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, (en endavant, FCP), amb
domicili a Biblioteca Convent del Carme, Castell de Peralada, 17491 Peralada (Girona) i proveïda de C.I.F. G17443011, amb
les següents finalitats:
1.
Gestionar la inscripció del MENOR d’edat en el Campus i la seva participació en el mateix, així com a qualsevol
acció relacionada amb l’execució de les activitats del Campus.
2.
Posar-nos en contacte amb els pares o tutors per a comunicar qualsevol incidència, canvi, o succés relacionat amb
la realització del Campus o el MENOR.
3.
Donada la naturalesa del Campus, és possible que FCP tracti dades de salut dels participants, relacionades amb
possibles lesions o dolències ocorregudes, en protecció dels interessos vitals dels propis participants.
4.
En cas que ens presti els consentiments oportuns marcant les caselles al costat dels correus electrònics, tractar les
dades amb finalitats de comunicació comercial, incloent, per exemple, (i) informar-lo de qualsevol altre esdeveniment que
pugui organitzar i desenvolupar FCP, com ara futurs esdeveniments organitzats per la Fundació Castell de Peralada, com
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ara noves edicions del Campus, concerts, espectacles, etc.
En el supòsit que existeixi error en les dades facilitades pels interessats, de manera que no sigui possible la identificació
d’aquests, FCP quedarà exempt de qualsevol responsabilitat.
En cas que el document es signi només per un dels pares o tutors, i sempre que comparteixi deures i responsabilitats
respecte del MENOR amb una altra persona, garanteix que n’ha recavat el consentiment oportú i que, per tant, signa en
nom d’ambdós. En aquest sentit, FCP es reserva el dret de contactar amb el signant per a recavar qualsevol altra
informació que fos necessària per a verificar aquest extrem o qualsevol altra que fos necessari.
FCP li informa que les dades contingudes en el present formulari i/o generades durant la celebració del Campus, seran
tractades durant el termini de 10 anys des de la finalització del Campus, per tal que el pugui complir amb la normativa
vigent. Tanmateix, es conservaran degudament bloquejades fins al termini de prescripció de les accions judicials oportunes.
Els pares o tutors que signen la inscripció podran exercir en el seu propi nom, així com en el del menor sobre el qual
n’ostenten la representació i guarda legal, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació y/o portabilitat sobre
les referides dades, enviant una comunicació escrita, a la Fundació Privada Castell de Peralada al seu domicili social:
Biblioteca Convent del Carme, Castell de Peralada, 17491 peralada (Girona) o a la següent adreça de correu electrònic:
privacidad@grupperalada.com. Tanmateix, si tingués qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades, o considera que
hem tractat les seves dades de forma incorrecte, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a
dpo@grupperalada.com.
Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’autoritat de control competent, si considera que el FCP ha tractat les
seves dades vulnerant l’indicat en el present formulari d’inscripció o qualsevol altre normativa vigent relacionada.
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