
 Rectoria 93 555 30 91,   Mn. Esteve 653 12 60 76    eespinci@gmail.com

DADES DE PERSONA QUE S’INSCRIU: Data d’incripció: ………./………./……….

COGNOMS:……………………………………………………….   NOM:…………………………………

Lloc i data de naixement:…………………………………………………………………………………….

Adreça:………………………………………………………………   núm. ………….   pis ……………..

Codi Postal:  …………….Població:  ………………………A/e…………………………………...............

Telèfon fixe:  ……………………….DNI/NIE/Pasaport…………………………Està batejat?.........

A on? (parròquia, hospital, altres)).....................................................................................................

Escola: ……………………………………………………………………………… Curs: ………………..

Ha fet algún curs de catequesi?..........Observacions:…………………………………………………….

DADES DEL PARE, MARE, TUTOR O TUTORA LEGAL DEL MENOR INSCRIT

Pare / Tutor: ……………………………………………………. DNI/NIE/Passaport:…………………….

Mare / Tutora: ……………………………………................... DNI/NIE/Passaport:………………….....

A/e…………………………………………………………Telèfon móbil……………………………………

Cuota anual d’inscripción: 25 € (si hi ha germans 20 €/germà).

Signatura pare, mare o tutor/a del menor:

Opcional: Autorizació relativa als inscrits en les activitats realitzades a la parròquia, (majors i menors d’edat) de l’ús d’ imatge, publicació
de dades de caràcter personal i de material que pugui aparèixer al llarg del curs de la catequesi.
La Parròquia disposa d’espai de comunicació i difusió, inclós espai web, on s’informa i es fa difusió de totes les activitats realitzades.
En aquests espais es poden publicar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, totes aquelles persones que realitzen aquestes
activitats.
Entés que el dret de la propietat d’image està reconegut a l’artícle 18.1 de la Constitución Española i està regulada por la Llei orgànica 1/1982, de 5
de maig, respecte del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Parròquia Sant Martí de Teià demana el consentiment  als
particulars, així com als pares, mares o tutors legals dels menors, per a publicar fotografies i vídeos on apareguin tant els majors com els menors
d’edat.

Autoritzo que la meva image, la del meu fill/filla pugui aparéixer en fotografies i videos corresponents a activitats de la parròquia, publicades en
(butlletí, web, pissarra d’anuncis) mitjançant els quals la parròquia fa difusió.

Firma del particular, pare, mare, tutor o tutora legal del menor:

D’acord amb l’artícle 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal,  incorporats al fixer de la parròquia, amb la finalitat indicada. Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i
oposició en els termes establerts a la legislació vigent, mitjançant un escrit dirigit a la parròquia de Sant Martí de Teià en els horaris establerts de despatx parroquial.

INSCRIPCIÓ CATEQUESI
Parròquia Sant Martí de Teià
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