
LA MÚTUA
menja postals de Nadal

EL TIÓ DE

DELEGACIONS:
Pots portar el teu dibuix a: Arbúcies, Barcelona, Caldes i Sant Celoni.

Del 20 al 23 de desembre a les tardes de 16 a 18 h.

CAGUEM EL TIÓ
DE LA MÚTUA

a la tarda de 16 a 20.30 h

DIJOUS 23
VINE EL PROPER

DE DESEMBRE
SALA D’ACTES

A GRANOLLERS
DE LA MÚTUA

Els participants han de ser socis de l’entitat i tenir 
com a màxim 12 anys.

Tots els nens i nenes que portin el seu dibuix rebran 
un regal que els cagarà el Tió de La Mútua.

El dibuix ha de representar un motiu nadalenc, pot 
ser fet amb qualsevol tècnica que inclogui color i 
presentat sobre cartolina mida A4.

Per poder participar al concurs s’ha d’omplir i 
adjuntar el formulari de protecció de dades que 
trobareu al dors d’aquest full.

Al revers de l’obra, hi ha de constar el nom, els 
cognoms, l’edat i el telèfon de l’autor.

Consulteu les bases del concurs a la web: mutua.org

•

•

•

•

PER PARTICIPAR

CARACTERÍSTIQUES

•

•



“La Mútua” Granollers · Plaça Pau Casals, s/n 08402 Tel. 93 860 01 56 Fax 93 870 43 55
“La Mútua” Barcelona · Camèlies, 19 08024 Tel. 93 213 17 16 · “La Mútua” Caldes de Montbui · Pi i Maragall, 55 08140 Tel. 93 865 35 04

“La Mútua” Arbúcies · Francesc Camprodon, 52-56 local 2 (Girona) Tel. 972 86 00 03 · “La Mútua” Sant Celoni · Dos de Maig, 1 08470 Tel. 93 867 45 06

WWW.MUTUA.ORG
MÚTUA DE GRANOLLERS

AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR AL CONCURS
“EL TIÓ DE LA MÚTUA MENJA POSTALS DE NADAL”

   SIGNATURA DEL PARE / MARE / TUTOR:

Granollers,            de         de 2021

DADES NEN/NENA:
    , soci/sòcia de “La Mútua”, amb el núm. de mutualista
(nom i cognoms)

i DNI núm.                   , i        , soci/sòcia de “La Mútua”, amb

         (nom i cognoms)

el núm. de mutualista           i DNI núm.               , domiciliats a                 
               (població)

carrer                            , núm.          , pis         , tel.                                             .

E-mail/s de contacte             /                     .

En tant que pares del nen/nena                     , també soci/sòcia de “La Mútua” amb el núm. 

de mutualista       .

AUTORITZACIÓ:

En/Na     major d’edat i amb DNI     , com a pare/mare

mitjançant la signatura del present document.

    Accepto les bases legals del “ Concurs de El Tió de La Mútua menja postals de Nadal”.

    Autoritzo al tractament de les dades i accepto la política de privadesa.

   Autoritzo i consento expressament a la captació i publicació de la imatge del meu fill/filla en les següents xarxes socials: 

SI    NO     En aquesta pàgina web: www.mutua.org i a la revista de La Mútua.

SI     NO     A la xarxa social Facebook @mutuadegranollers companyia pertanyent a Facebook Inc., situada a Estats Units d’Amèrica.

SI     NO     A la xarxa social Instagram @mutuadegranollers companyia pertanyent a Facebook Inc., situada a Estats Units d’Amèrica.

SI   NO    A la xarxa Twitter @mutuadegranollers companyia pertanyent a Linkedin Corporation, situada a Estats Units d’Amèrica.

SI    NO      A la xarxa social Youtube @mutuadegranollers companyia pertanyent a Facebook Inc., situada a Estats Units d’Amèrica.

El consentiment a la publicació de les imatges del/de la mutualista en les xarxes socials esmentades implica l’acceptació de les polítiques de 

privacitat de cadascuna d’elles. Pot consultar aquestes polítiques de privacitat a través dels portals d’internet habilitats per cadascuna d’elles.

El Responsable del Tractament, és la “Mútua de Granollers, MPS”, el contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutua.org, s’informa 
que la base jurídica és el consentiment, per la finalitat de participar en el concurs de dibuix segons les bases legals del Concurs,  per la captació 
i publicació de les imatges dels seus fills en la pàgina web del Responsable i les diferents xarxes socials, la base jurídica és el consentiment 
exprés de l’interessat amb la finalitat de difusió i publicitat de l’activitat. Així mateix, se l’informa que en qualsevol moment pot retirar el 
seu consentiment en qualsevol moment. No es preveu cap cessió a tercers, llevat que sigui per obligació legal o que l’interessat hi presti el 
consentiment. La publicació a les xarxes socials indicades suposa una transferència internacional de dades, degut a que les xarxes socials es 
troben ubicades als Estats Units d’Amèrica. El període de conservació de les dades serà fins a la revocació del consentiment i/o fins al període 
legal fixat de conservació. Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura, i té la facultat d’exercitar els drets 
accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les serves dades d’acord allò que disposa la normativa en 
matèria de protecció de dades. 

Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a Plaça Pau Casals, s/n 08042 Granollers o bé, per mitjà d’un 
correu electrònic a: dpd@mutua.org, haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI o equivalent. Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas 
de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot 
moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades. 


