
                ADC Serveis Centrals: 
Carrer Consell de Cent 143, 1er 3-4, Barcelona (08015) 

Telèfon: 934513406  

Correu electrònic: adc@adc.cat 
www.adc.cat 

            

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’informar als interessats/des de les circumstàncies i condicions 
del tractament de les seves dades i dels drets que li assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació de la política de privadesa:  

https://adc.cat/politica-de-privadesa-del-lloc-web/ 

 
Depenent de la finalitat per a la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries. És important que l'usuari sigui conscient 

de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa; perquè en el moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i fem 

servir aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes; sent el 

consentiment de l’interessat, la base legal i legitimació, per al tractament de les seves dades personals. 
* La majoria de formadors que proporciona l’Associació en les xerrades a l’escola sobre la diabetis són persones aptes per fer acompanyaments, però 

l’ADC en cap cas es fa responsable de la seva contractació. A nivell de tarifes i oferiment d’aquest tipus de serveis, us animem a consultar: 

https://adc.cat/que-fem/formacio/acompanyament-en-sortides-escolars/ 

FITXA PETICIÓ DE XERRADA SOBRE DIABETIS A L’ESCOLA 

 
◼ DADES DE L’INFANT I ELS PARES O TUTORS LEGALS 

NOM DE L’INFANT COGNOMS DATA DE NAIXEMENT DATA DEBUT EN DIABETIS 

QUIN CURS FA O FARÀ? NOM I COGNOM DELS PARES O TUTORS 

TELÈFONS DE CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC 

◼ DADES DEL CENTRE ESCOLAR 

NOM COMPLET DEL CENTRE ESCOLAR 

ADREÇA CODI POSTAL POBLACIÓ 

PERSONA DE CONTACTE CÀRREC HORARI DE CONTACTE 

TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC 

MARQUEU AMB ⌧ EL QUE CORRESPONGUI  
 

◼ Tipus de centre escolar: 
□ Públic 
□ Concertat 
□ Privat 

 
◼ Motiu de la petició: 

□ Debut de l’infant en diabetis 
□ Canvi d’escola 
□ Canvi de cicle 
□ Altres motius:_______________________ 

 
 

◼ L’infant es queda a menjar a l’escola? 
□ SÍ. 
□ NO. 

 
◼ L’infant o la família és soci de l’ADC? 

□ SÍ. De quina delegació?  
__________________________ 

□ NO. 

◼ Data de la petició _________________

          Accepto les condicions d'ús de la fitxa de petició de xerrada sobre diabetis a l’escola 
 

Aquest document s’ha de fer arribar a l’ADC a través d’una de les dues vies: 
◼ Correu electrònic: adc@adc.cat 
◼ Correu ordinari: ADC SERVEIS CENTRALS, C/ CONSELL DE CENT, 143, 1r – 3ª, 08015 BARCELONA. 

 

ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSALTRES PER TAL DE PLANIFICAR LA XERRADA. 

  

Cal confirmar la petició a la Delegació de l’ADC que s’encarregui de gestionar la xerrada demanada 

https://adc.cat/politica-de-privadesa-del-lloc-web/
https://adc.cat/que-fem/formacio/acompanyament-en-sortides-escolars/
mailto:adcbarcelona@adc.cat
https://www.facebook.com/ADC.CAT/
https://twitter.com/ADC_CAT
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