En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa
mitjançant la qual els pares o tutors dels menors d'edat autoritzen la inscripció
o participació a les activitats de l'entitat.
Algunes consideracions
A continuació us presentem un model de document que l'entitat ha de crear
per fer efectiva l'autorització dels pares i mares o tutors a consentir la
participació d'un menor a una activitat determinada organitzada per l'entitat en
qüestió.
L'autorització és aquell document mitjançant el qual l'entitat passa a ser
responsable de la persona menor durant el temps i el lloc en el que
s'especifiqui en la mateixa, raó per la qual és de vital importància que no pugui
generar confusió a les persones firmants.
Des del punt de vista dels responsables de l'entitat s'ha de fer un treball previ
de previsió de les diferents circumstàncies i emergències que puguin sorgir
durant l'activitat programada (entenent com a activitat colònies,
acampaments, activitat de periodicitat setmanal, etc) per tal de poder
assegurar-se que qualsevol decisió que s'hagi de prendre com a responsable de
l'activitat entorn al menor en qüestió es tingui l'autorització dels seus tutors.
És doncs necessari prevenir circumstàncies com podrien ser les que es
presenten a continuació
•

•

•

el trasllat de la persona menor a l'hospital més proper amb el
corresponent ús de vehicle privat (llogat o de propietat de l'entitat) no
urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica.
la decisió medicoquirúrgiques que siguin necessària d'adoptar en cas
d’extrema urgència, sempre sota la direcció facultativa en el cas en el
que s'hagi d'intervenir quirúrgicament d'urgència al menor sense la
possibilitat de demanar el consentiment oral dels pares i mares.
a rebre petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics i
antiinflamatoris, de formulació infantil i que es lliuren, sense recepta, per
part dels dirigents de l'activitat.

En qualsevol cas, recordar que per aspectes mèdics del menor, cal una fitxa de
salut de tots els membres de l'associació que participin en qualsevol tipus
d'activitat en el temps de lleure, de tal forma que es pugui actuar amb total
celeritat en cas de cap emergència per petita que sigui i encara que siguin
majors d'edat.

Elements imprescindibles:
Les dades que cal que formin part de l'autorització a la participació a l'activitat
per part del menor són:
•
•
•
•
•
•
•

Nom del pare/mare/tutor/a
Nom de la persona menor
Descripció de l'activitat que es desenvolupa
Nom de l'entitat autoritzada
Es poden afegir aspectes a les que s'autoritza als dirigents de l'activitat
com les 3 condicions que s'han explicat anteriorment.
Consentiment de l'ús de la imatge del menor
i per últim, fer coneixedors als firmants del compliment de la Llei de
protecció de dades.

Exemple:
Jo, (Nom del pare/mare/tutor/a), amb DNI (nº de DNI), com a pare, mare, tutor/a
de (Nom de la persona menor), l'autoritzo a participar a (Activitat que es
desenvolupa) , que organitza la (Nom de l'entitat) en les condicions
establertes. Accepto doncs, que l’horari i la responsabilitat de l’organització
acaba segons els horaris que es determinen en en la publicitat de l’activitat.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que
siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció
facultativa així com el trasllat del menor a l'hospital més proper amb el
corresponent ús de vehicle privat (llogat o de propietat de l'entitat) no
urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica. Dono també el
meu consentiment a a permetre que el menor rebi petites cures i
medicaments com analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació
infantil i que es lliuren, sense recepta, per part dels dirigents de l'activitat.

Per últim, dono consentiment per a l’ús de la seva imatge (llei 5/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat publicades a la
pàgina web de l'entitat o qualsevol altre medi de comunicació.
En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’organització.
Signatura del pare, mare/tutor:
Data:

Clàusula de sol·licitud de dades personals
Es demanarà consentiment amb una clàusula adherida al final del document o
aplicatiu mitjançant el qual es sol·liciten les dades, com el que es presenta
seguidament:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou
Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació X (NIF
xxxxxxxxxxxxxxx), amb seu a xxxxxxxxxxxxxxx, Barcelona, telèfon
666666666 i correu electrònic info@associacio.org.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal
d'oferir el servei sol·licitat.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que
s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats
de les persones sòcies.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació
o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una
obligació legal.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació X estem tractant les
teves dades personals per tant tens dret a accedir a les seves dades
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió
quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la teva
autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

I seguidament adjuntar la informació sobre la política de privacitat de l'entitat:
Política de privacitat de l'Associació X:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Persona responsable
Finalitat
Legitimació
Persones destinatàries
Drets

Associació X
Incorporació en un fitxer per a gestionar els serveis de suport a
l'associacionisme oferts.
Consentiment de l'interessat o per existència d'un contracte mercantil.
No es cediran dades a tercers
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s'expliquen a la informació addicional. Podeu consultar més informació
sobre la política de privacitat: http://www.xxxxxxxxprotecciodedades
(adreça dirigida a la informació addicional de la política de protecció de
dades).

Procedència

De la persona interessada

Coneixeu més sobre la Llei de protecció de dades a la Fitxa temàtica núm. 27 –
Protecció de dades.

Podeu consultar Fitxa Temàtica núm. 31 - Normativa d’activitats d’educació en
el lleure amb menors
Podeu consultar la Plantilla de Fitxa de salut
Podeu consultar la Fitxa d'activitats i valoració

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

