FITXA D’AUTORITZACIÓ PER A
ALUMNES MAJORS D’EDAT
Omple’n les dades i signa-la digitalment amb l’aplicació corresponent, o bé
manualment amb lletres i números clars, i fes-nos-la arribar via WhattsApp, mail o al
Casino.
En/Na

amb DNI __________________, confirma la seva assistència a les activitats organitzades per l'Escola de Teatre Sensedrama del
Casino de St. Andreu de la Barca, d'acord amb les condicions establertes i la normativa de funcionament.
Així mateix, autoritza a Sensedrama Teatre i a la Societat El Casino a l'enregistrament d'imatges i la realització de fotografies
que calgui dur a terme, amb motiu de les activitats organitzades per l'escola de teatre. D'igual manera, es fa la cessió de les
mateixes per tal de fer la difusió de les activitats portades a terme.
Amb la seva signatura, autoritza a Sensedrama Teatre per a tractar les dades proporcionades al formulari d’inscripció online
corresponent, incloses les seves dades de salut si és el cas, amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i per a
planificar, desenvolupar i prevenir riscos durant la realització de les activitats organitzades per l'Escola de Teatre Sensedrama
del Casino. Aquestes dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei, i en
aquests casos es garantirà el major grau de privacitat possible. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació,
portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu sensedrama@gmail.com. Més informació, a elcasino.cat/politic
a-privacitat.
D’igual manera, amb la seva signatura autoritza a Sensedrama Teatre per a girar els rebuts bancaris de l’Escola de Teatre
Sensedrama del Casino, amb càrrec al núm. de compte indicat al formulari d’inscripció online corresponent, d'acord amb les
condicions establertes i la normativa de funcionament.
□ Sí □ No Autoritzo a Sensedrama Teatre per a enviar-me tot tipus de comunicacions comercials relacionades amb les seves
activitats i espectacles.
Sensedrama Teatre disposa de xats de grup en l’aplicació WhatsApp, gestionats pels responsables de les diferents seccions, per
a realitzar comunicacions diverses que puguin ser d’interès dels associats.
□ Sí □ No Autoritzo a Sensedrama Teatre per a enviar-me tot tipus de comunicacions no comercials mitjançant l’aplicació
de missatgeria instantània WhatsApp, a través de l’ús de xats privats o xats de grup on participen altres associats a Sensedrama
Teatre.

Aquestes comunicacions es realitzaran mitjançant l’aplicació WhatsApp, amb seu als Estats Units d’Amèrica, fet que es
considera una transferència internacional de dades a un país que no compleix amb la normativa europea de Protecció de Dades.
Per aquest motiu, és necessari que ens autoritzi expressament per utilitzar aquest canal de comunicació. Li recomanem que
consulti la Política de Privacitat de WhatsApp abans de continuar. En cas de voler utilitzar l’aplicació WhatsApp per comunicarse amb nosaltres, l’informem que Sensedrama Teatre només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i
tractament de les dades, conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l’usuari, no tenint cap
tipus de responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que WhatsApp pogués efectuar. Igualment, li recordem que el
fet de participar en un xat de grup pot suposar que els altres integrants tinguin accés a determinades dades de caràcter
personal, com el seu nom d’usuari, el seu numero de telèfon o la seva foto de perfil.
Data i signatura:
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