
INSCRIPCIÓ CURS NATACIÓ ESCOLAR 
 
L’equip de QWELLNESS volem agrair la confiança dipositada en nosaltres i donar la benvinguda al seu fill. 
Preguem omplin aquesta butlleta per facilitar-nos les dades que ens són necessàries. 
 

ESCOLA: CATALUNYA     ACTIVITAT: CURS 2021-22 
DIA: Dilluns 17:15h 
 
ALUMNE:      CURS ALUMNE: 
 
TELÈFON :      E-MAIL : 
 
CONDICIÓ FÍSICA I MOTRIU 
El seu fill pateix algun tipus de malaltia respiratòria o cardíaca? ....................................................................................  
El seu fill té alguna malaltia que contraindiqui aquesta activitat? ...................................................................................  
Ha fet algun tipus d’activitat aquàtica amb anterioritat? ................................................................................................  
En cas d’alguna resposta afirmativa, especifiqueu-la: 
 

 
 

SIGNAT 
 
 
 
 
 

La inscripció al curs de natació escolar de Qwellness, suposa l’acceptació de la normativa dels mateixos, així com la del Club. L’exempció de pagament 
amb justificant mèdic és fins el 21 d’octubre, del 75% del import. A partir del 22 d’octubre la no assistència o anul·lació no donarà dret a la exempció 
de pagament. 
 

D/Dª. _________________________________________________________, con DNI/NIE ____________, en qualitat de pare, mare o tutor legal.  

 
 
L'informem que la formalització d'aquest document, autoritza i consent el tractament de les seves dades personals, de conformitat amb el 
REGLAMENT (UE) 2016/679, d'acord amb els següents termes: 
 
Responsable. El responsable del tractament és QUIRÓS SPORT SABADELL, SL, amb NIF B62283650 i domicili en Ctra. De Terrassa, 265 de Sabadell, 
08205-Barcelona. (socios@qwellness.es) 
 
Finalitat. Gestió d'activitats o serveis sol·licitats. 
 
Així mateix les següents caselles accepta el tractament de les seves dades per la finalitat indicada: 
 
        Accepta rebre comunicacions comercials dels serveis i activitats organitzades pel Club a través de correu electrònic, SMS o Whatsapp. 
 
        Consent formar part del Grup de Distribució de Whatsapp del Club per enviar-li informacions relatives a l'activitat o curs a què s'ha matriculat. 
 
Per obtenir més informació sobre la Política de Privacitat de WhatsApp Inc., pot consultar el següent enllaç www.whatsapp.com/legal/. 
 
        Autoritza a utilitzar la imatge i veu del menor en l'elaboració d'audiovisuals, publicacions, reportatges, etc., amb la final itat que puguin ser 
publicades a la pàgina web, bloc i xarxes socials de Quirós Sport Sabadell. 
 
Conservació de les dades. QUIRÓS SPORT SABADELL, SL, només conservarà les dades mentre sigui necessari per a la prestació del servei, encara que 
es podran conservar, degudament bloquejades, mentre no es puguin derivar responsabilitats de la seva relació, o llevat que li sigui aplicable alguna 
excepció legal. El Club certifica que ha implementat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives que estableix el Reglament (UE) 2016/679, 
per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers a fi d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés 
no autoritzat. 
 
Drets. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o 
directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document 
oficial que li identifiqui, dirigit al RESPONSABLE del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una 
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
Cessió de dades. No es cediran les dades excepte obligació legal. El client queda informat que les seves dades personals poden ser comunicades a 
Allianz Cia d'Assegurances i Reassegurances amb la finalitat de tramitar, en cas necessari, el comunicat d'accidents. 
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