
 

Afegeix el nostre número de whatsapp 611 842 al teu mòbil 
per rebre notificacions del grup de difusió del Rusc 

 
 
 
 

 

 

Nº Carnet: 

 
DADES PERSONALS: 

Data d’inscripció:  / /  

Nom i Cognoms:         

Adreça:        CP:   

Data de naixement:  / /  

Lloc de naixement:    

Estudies o Treballes:   

Centre Educatiu:     

 
Com podem contactar-te? 

Tel. fix:  Mòbil noi/a:  

e-mail  

 
 

Observacions: (Al·lèrgies, malalties, intoleràncies...):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condicions d’ús: 

Adjuntar una còpia del carnet de la CASS. 

En cas de pèrdua del carnet s’abonarà la quantitat de 2 € per la seva renovació. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE i PROTECCIÓ DE DADES: 

(Majors d’edat) 

 
AUTORITZO al Comú d’Andorra la Vella per a la captació, la reproducció i/o la difusió de la 
meva imatge en qualsevol suport, imprès o digital, vinculat amb aquest Comú i els 
esdeveniments que organitza, incloent material promocional, publicitat, revistes, xarxes socials, i 
la seva pàgina web. A tal efecte, cedeixo de forma gratuïta els drets d’imatge sense limitació 
territorial ni temporal al Comú d’Andorra la Vella, qui en podrà fer distribució únicament amb 
caràcter no lucratiu. 

 
 

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de 

dades personals, s’informa que el responsable del tractament és el Comú d’Andorra la 

Vella, amb domicili a la Plaça Príncep Benlloch, número 1, AD500 Andorra la Vella, i telèfon 

730 000. Podeu contactar amb el Delegat de protecció de dades dirigint-vos al carrer Prat 

de la Creu, núm. 68-76, AD500 Andorra la Vella o a l’adreça electrònica 

privacitat@comuandorra.ad. 

El tractament de les seves dades es realitza per poder tramitar la sol·licitud, per al 

compliment d’obligacions legals per part del Comú, per al compliment d’objectius d'acord 

amb un interès públic, i en exercici dels poders públics atorgats al Comú. El fet de no 

proporcionar-les pot impedir que es tramiti la gestió sol·licitada. 

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per 

complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles 

responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes 

establerts en la normativa d’arxiu i documentació. Amb caràcter general, no es comunicaran 

dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació legal. La persona 

interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves 

dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita 

davant del Servei de Tràmits del Comú o per correu electrònic a l’adreça 

privacitat@comuandorra.ad. Així mateix, en cas que ho consideri escaient, la persona 

interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 

 
 

Data _/ /  

Signatura. 
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