FITXA DE SALUT
Cognoms i Nom

Curs 2019-20

PREVENCIÓ I CONTROL DE MALALTIES

Vacunes
Està al corrent de les vacunes corresponents? Si

No

* Cal adjuntar fotocòpia del carnet de vacunes


Pateix alguna malaltia crònica?



Pren alguna medicació de manera habitual*?



Té al·lèrgia a algun medicament?



Quina reacció li fa?

Observacions

* Cal portar l’autorització per donar la medicació i la recepta cada curs
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ


Té al·lèrgia i/o intolerància* a algun aliment?



Quina reacció li fa?



Quines mesures hem de prendre en aquet cas?

* La normativa exigeix que qualsevol règim especial vagi acompanyat d’un informe mèdic (al·lergòleg, digestòleg o endocrinòleg)
on consti els aliments exclosos, així com que cal fer en cas d’ingerir l’aliment. És imprescindible que lliureu aquest document per
duplicat amb la fitxa d’inscripció al menjador (un per a l’escola i un per al servei de menjador).
OBSERVACIONS

D’acord amb el que estableix la normativa aplicable, les dades de caràcter personal han estat incloses en fitxers de
titularitat de Fundació Catalana de l’Esplai, entitat responsable del tractament, amb la finalitat de prestar-vos el
servei sol·licitat, així com facilitar la gestió administrativa i organitzativa interna.
Les categories de dades tractades són les següents:
 Dades d’identificació
 Dades relatives a la salut
Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que et compromets a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats descrites.

La base legal pel tractament de les teves dades personals és l’execució de la relació contractual mútuament
acordada, el consentiment exprés inequívoc o el compliment de les obligacions legals establertes. Les dades
recollides són les adequades per a les finalitats descrites.
D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades, podràs exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades. Aquests drets, els pots exercir en el domicili social de Fundació Catalana de l’Esplai, Carrer Riu
Anoia, 42-54 de 08820 El Prat de Llobregat, i/o per correu electrònic dirigit a: dadespersonals@fundesplai.org. Per
a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI.
Les dades personals recollides no es cediran a tercers excepte a les entitats vinculades (Federació Catalana de
l’Esplai i Fundación Esplai), per gestionar projectes conjunts i altres fins administratius interns, als possibles
encarregats de tractament necessaris per prestar el servei (Fundesplai té subscrits amb tots ells els contractes de
confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat), i en els
casos en què existeixi una obligació legal.
Les dades personals romandran arxivades durant el període de duració de la nostra relació i, en el seu cas, durant el
termini necessari per a complir amb les obligacions legalment previstes. Posteriorment les dades recollides seran
destruïdes amb garanties de privacitat.
La negativa a prestar el consentiment al tractament de les dades tindrà com a conseqüència la impossibilitat
d’oferir-te el nostre servei.
Et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells
supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.
I a continuació signa l’interessat/da.

Signatura

Data

